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Till statsrådet Britta Lejon,
Justitiedepartementet

april uppdrog chefen för Finansdepartementet,Den 24 1998 statsrådet
Åsbrink,Erik till generaldirektören Bladh särskildAgneta att vara

utredare i Utredningen utvärdering statistikreformen Fiom av
1998:05. Bladh lämnade utredningen den novemberAgneta 1998.5

april uppdrog statsrådet Britta till verkställandeDen 15 1999 Lejon
direktören Holmgren särskild utredare.Gunnar att vara

arbetets slutskede har referensgrupp beståttI deltagit. harDenen av
företrädare för regeringskansliet och för statistikansvariga myndigheter.
Referensgruppen har hañ följande sammansättning:

Gustafsson, institut för kommunikationsanalys,Jan R Statens
Monica Helander, Justitiedepartementet, Barbro Social-Loogna,
styrelsen, Näringsdepartementet och Sundgren,Per Nyström, Bo
Statistiska centralbyrån.

Per-Erik Dybeck och Anne-Marie Lindström har fungerat som
sekreterare i utredningsarbetet.

Utredningen överlämnar härmed betänkandet Statistikrefonnen -
Utvärdering och förslag till utveckling SOU 1999: 96.

Utredningens uppdrag därmed slutfört.är

Stockholm i september 1999

Gunnar Holmgren

/ Per-Erik Dybeck
Anne-Marie Lindström





SOU 1999:96

Innehåll

Sammanfattning 9

Inledning 19

I Bakgrund

1 Statistikens betydelse i samhället 27

2 Situationen fore reformen 29

Tidigare2.1 utredningsarbeten ..29
..................................................

Centraliserad2.2 produktion .30
.....................................................

Statistikreformen2.3 33
................................................................. ..

förordningar2.4 ochLagar ..36
.......................................................

Sveriges officiella2.5 Begreppet statistik. ..37
................................

3 De statistikansvariga sektorsmyndigheterna ..41.............................

Statistiksamarbete4 inom EU 45

H Utvärdering

Inledning till utvärderingen ,.49
............................................................

5 Aktörerna och deras agerande 51

Statsmaktemas styrning5.1 51
...................................................... ..

Användare: användande och användarinflytande5.2 55
............... ..

Användande5.2.1 55
........................................................................ ..



1999:96SOUInnehåll6

85Användarinflytande5.2.2 ......................................................... ..
Ökad statistikexpertis.. 63ochänmesexpertismellannärhet5.2.3

i sinsektorsmyndighetemastatistikansvarigaDe5.3 nya
67roll ................................................................................... ..

statistikansvarigamellanSkillnader5.3.1
68sektorsmyndigheter ......................................................... ..

sektorsmyndigheterstatistikansvarigamellanSkillnader5.3.2
..69statistikansvarigoch SCB som ........................................

agerande... 70sektorsmyndighetemasstatistikansvariga5.3.3 De
79SCB5.4 ................................................................................. ..
79rollerSCB:s5.4.1 ..................................................................... ..
82agerande5.4.2 SCB:s ............................................................... ..

105rollerSynpunkter på SCB:s5.4.3 ........................................... ..
108Producenter5.5 .....................................................................
1 12Uppgiftslämnare5.6 ..............................................................

1216 Statistiken

121utvecklingStatistikens6.1 ....................................................
122Omfattning6.1.1 .................................................................... ..
125Innehåll6.1.2 .......................................................................... ..
126Tillförlitlighet6.1.3 ................................................................ ..
128utvecklingstatistikensangåendeEnkät6.1.4 ..........................
130Könsuppdelning6.2 ............................................................ ..
133utvecklingTillgänglighetens6.3 ......................................... ..
133ansvarsspridningreformensEffekter6.3.1 av .........................
138möjlighetertekniska6.3.2 Nya .............................................. ..
15 1Produktionsprocessen6.4 ................................................... ..

163Statistiksystemet7

..163Samordning7.1 systemetav ...............................................
166inom aktörssystemetSamordning7.1.1 ................................. ..
174statistiksystemetinomSamordning7.1.2 .............................. ..
182Gränsdragningsfrågor7.2 ................................................... ..
183omfattningstatistikensofficiella7.2.1 Den ........................... ..

statistikansvarigamellanAnsvarsfördelningen7.2.2
186myndigheter .................................................................. ..
189statistikofficiellPrissättning7.3 av .................................... ..



1999:96 InnehållSOU 7

8 Statistiksamarbetet EU 193inom

8.1 påverkan på svensk statistik 193EU:s
................................. ..

8.2 Omfattningen statistik EU 195styrsav som av ................... ..
Gehör för8.3 svenska synpunkter i EU-arbetet: 199

................. ..
8.4 Samordning i Sverige EU ..203gentemot ..............................

9 Andra länders statistiksystem 207

9.1 England ..207
.........................................................................

9.2 Nederländerna ..210
...............................................................

9.3 Danmark 210
........................................................................ ..

Tyskland9.4 .21 1
........................................................................

Frankrike9.5 ..212
.......................................................................

Finland9.6 ..213
..........................................................................

9.7 Norge 213
............................................................................. ..

Sammanfattande kommentarer9.8 21 5
..................................... ..

III Slutsatser och förslag

10 Slutsatser förslag 219och

10.1 Bakgrund ..219
......................................................................

Utvärderingens10.2 resultat 220
................................................ ..

Utredningens förslag10.3 227
.................................................... ..

10.3.1 råd för Sveriges officiella statistik inrättasEtt ..227
............

för10.3.2 kontor Sveriges officiella statistik inrättas 229Ett
....... ..

officiella statistiken skall finnas i Sveriges10.3.3 Den
statistiska databaser och kostnadsfri förSSD vara
användarna 23 1

................................................................... ..
Breddad representation vid 23310.3 EU-möten

......................... ..
Boverket tilldelas för delar statistiken på10.3 ansvar av
området Boende och byggande 234

.................................... ..
Ansvarsförhållanden10.3.6 och statistikområden börsom
bevakas 237

......................................................................... ..
för10.3.7 Områden utvecklingsinsatser 242

..............................
10.4 Jämställdhetspolitiska konsekvenser 245

............................ ..
10.5 Regionalpolitiska konsekvenser 247

................................... ..
10.6 Brottsskydd 247

.................................................................. ..



SOU 1999:96Innehåll8

BilagorIV

användarråd 251studierutredningensResultat avav .......... ..
267myndigheternastatistikansvariga2. De ............................ ..

tänka påhandbok AttUtdrag SCB:s när manur
273statistikoficiellframställer .......................................... ..

..275direktivUtredningens ....................................................

förutarbetatsfristående appendix uppsatserI presenterasett som
räkningutredningens

Ökad Sverigestillgänglighet tillSundgrensProfessor Bo uppsats-
statistik.officiella

statistikkproduksjon-OfficiellNordbottensProfessor Svein uppsats-
strategiVisioner og

mellankonfliktermöjligafrån StatskontoretIdépromemoria om-
olika roller.SCB:s



1999:96SOU

resultatutredningensSammanfattning av

förslagoch

officielladenfördelinnebarStatistikrefonnen ansvaretatt stor aven
hadetidigareSCB,sektorsmyndigheter.lades på 25statistiken ut som

förbehöllstatistiken,officielladen ansvaretför merpartenansvarat av
huvud-tydligdärochsektorsövergripande karaktärstatistik enav

hälftenomkringvilketidentifiera,gickinteanvändare motsvarar avatt
statistik.officiellall

samhällsområden harradinomresultatstymingenochMål- en
hararbetamyndighetersFleraefterfrågesituationen. sätt attförändrat

ochstatistikbehovethärtill haranslutningändrats. I annanav
förändring.till dennakopplingharStatistikrefonnenökat.infonnation
inflytandeanvändarnasökarefonnenmedhuvudsyftenaEtt attvarav

relevantstatistiken blevtillskulle ledastatistiken. Detta attöver mer
statistik-ochflexibeltblevstatistiksystemet attanvändarna,för att mer

Splittringeneffektiv. stortettblev ansvaretproduktionen avmer
överblickenochsamordningen övermedförtmyndigheter harantal att

användningar.för vissaförsämratsstatistiksystemet typer av

Övergripande slutsatser

med denverksamhetenreformen visarutvärderingUtredningens attav
Tilltronbra.har fungerathuvudsakreformen iefterstatistikenofficiella

inteharutredningenochhögfortsattstatistikenofficielladentill är
påverkatsharstatistikenstatistikområde där parts-funnit något av
första årenunder debristenpåtagliga attintressen. Den mest var

sambandförsenad ikraftigtblevrättsväsende,område,statistiken på ett
produk-skötavaldemyndighetenstatistikansvariga attdenmed att

ochsamordningen över-det främstövrigtregi.i Itionen är avegen
splittringenoch medi ansvaretstatistiksystemet,blicken över avsom

försämrats.myndigheter harantalpå ett stort
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Användarinflytande

användar-reformenpositiva effektenpåtagliga ärDen attmest av
tillfall har letti mångavilketområden,inflytandet har ökat på många

framförallt deanvändning.och Detkvalitetskontroll, relevansökad är
starkarefått statistikansvarmyndigheter utövar ettnumerasomsom

emellertidgällerinflytandeökade ävenanvändarinflytande. Detta en
statistikansvarigai dede ingåri första handrad andra användare, som

användarråd.myndigheternas
följdstatistikansvarfickmyndigheterflertaletFör avsomsom

tillkomplementnaturligtkommitharreformen utgöra ettattansvaret
ochanalysutvärdering,uppföljning,uppgifter i övrigt, såsomderas

utökat sinvanligtvismyndigheter harinformationsspridande. Dessa
sinastatistikensin insyn isåväloch utvecklatstatistikkompetens som

främst SCB.statistikproducenter,kontakter med
redan förehadereformenberördesmyndigheterNågra de avsomav

publiceradedemeningeni denslags statistikansvarreformen attett
statistik. FleraofficiellaSverigespublikationsserienistatistikresultat

informations-ochtydliga analys-likamyndigheter har intedessaav
följdstatistikansvarfick sittmyndigheteruppgifter de avsomsomsom

handi förstadem harFleraGenomförandekommitténs prövning. av
starktinte likadärmeduppgifter och haradministrativa ett engagemang

därför statistikansvaretUtredningenstatistiken.i utveckla attatt menar
myndigheter.lika naturligt för dessainte är

reformenharansvarig myndighetstatistikområden där SCBdePå är
eftersomanvändarinflytandetpåverkan påhafti sig inte någon större
Statistik-huvudanvändare.ansvarig i egenskapinteSCB är av

inflytande via SCB:smöjlighet tillhardessa områdenanvändare på
viktigtdetUtredningenstatistiken.programråd för är attattanser
utvecklas.kontinuerligtinflytandetillmöjligheteranvändarnas

ochanalysnärhet mellanökadgoda effekternaDärigenom kan de av
depå flerahar kunnatuppnås.statistikproduktion Detta noteras av

aktivtämneskunskaperdjupasektorsmyndighet medområden där en
statistiken.sig ihar engagerat

Flexibilitet

officiellagäller denskett vadhar inteförändringarNågra stora
reformensedanoch omfattninginriktningövergripandestatistikens
statistik-vidtagits ijusteringar harendast småinnebärinfördes. Det att

statistikansvarigastatistikområden ochdär samtligaförordningen,
myndigheterstatistikansvarigaFleraförtecknade.myndigheter finns
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tillväga förskall gåoklart hurdetde atthar uppgivit ärattatt mananser
förordningen.uttryck ikommer tillförändringgenomföra somen

före-det däremotstatistikområdena harolikaför deInom ramen
detaljeringsgradochsåväl inriktningvad gällerförändringarkommit

områdennågradelområden. Inomoch belystainsamlingsmetodsom
samarbetetföljdskettförändringarförhållandevishar stora avsom

statistikstatistikekonomiskförsta handgäller iinom samtEU. Detta
områdendessaoch jordbruk. Påmiljöinom områdena transport,
förändratpåverkat ochharEU-samarbetetutredningenbedömer att

statistikreformen.gradi högrestatistiken än
behovtillstatistikenomprioritera ochMöjligheterna att nyaanpassa

sektorsmyndighetområden därha ökat på degenerelltkan sägassett en
Sektors-områden.begränsade på SCB:sansvarig. De ärär mera

kostnader förprioriteramöjlighetregelharmyndigheterna attsom
har inte SCB,verksamheter.för andra Detkostnaderstatistik mot som

områdestatistik påställastället tvingasomprioritering ivid på ettkrav
omfördela medelmöjlighetStatsmakternasstatistik på attett annat.mot

minskat istatistikområden harmyndighetersmellan olikaför statistik
övriga medelstatistikmedel medintegreringenavseddaoch med den av

första handdet iinnebärområden.sektorsmyndighetemas Dettapå att
fallerområdenmellan deprioriterastatsmakternamöjligt förär att som

under SCB:s ansvar.
del denflexibilitetenbegränsarEn faktor är storatt avensom

sig såvälförfattningar. Detstatistik reglerad ifram rörärtas omsom
EU-regleringar.nationella bestämmelser som

Produktion

gradi högefter reformenskötsstatistikenProduktionen även avav
statistikansvarigaflertaletskälet till dettafrämstaSCB. Det är att

få eller ingamycketdet finnsuppleversektorsmyndigheter att
itrygghetdet finnsde upplevertill SCB attkonkurrenter attattsamt en

fåtalorganisation.erfaren Ettochproduktionen åtuppdra storen
underdelar den,ellerlagt produktionen,sektorsmyndigheter har av

del den åtuppdragittillfällenoch vid vissakonkurrens annanenaven
BRÅ, hem helahar tagitmyndighet,producent SCB. Enän

myndigheten.till denproduktionen egna
tillsammansbeställarsituationen,konkurrens harbristen påTrots

lett tillstatistikområdenflerapåteknikutvecklingen,med
produktionskostnader.minskade

Även baserasalltmerproduktioneninnebärutvecklingden attsom
för olikaregistersamutnyttjaochregister påadministrativapå att
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ändamål bidrar till produktionen billigare. Arbete i dennagöraatt
riktning bl.a. i registerproje . Utredningen detpågår SCB:s attanser

förviktigt denna utveckling inte försvårasär att att ansvaretav
statistiken spritt på flera myndigheter.är

fleradet gäller vissa produktionsmoment har verksamheten påNär
statistikområden prioriterats lågt. gäller främst dokumentationDetta
och arkivering.

Tillgänglighet

Tillgängligheten till den officiella statistiken har förbättrats under de
i hög gradåren, vilket delvis beror på reformen, påävensenaste men

utvecklatden tekniska utvecklingen. Flera sektorsmyndigheter har
publiceringen den officiella statistiken inom sina respektiveav
områden, ibland i publikationer innehåller informationävensom annan

sektorn. del statistiken publiceras fortfarande i serienEn storom av
Statistiska meddelanden. förbättringen tillgänglighetenDen stora av
har emellertid med modem informationsteknik alltmer hargöraatt att
kommit användas för sprida statistikresultaten, inte minstatt att
Intemet-tekniken. allra flesta statistikansvariga myndigheternaDe

statistik på sina hemsidor på Internet. Ipresenterar ett gemensamt
projekt mellan och statistikansvariga sektorsmyndigheterSCB antalett
har hemsidoma länkats ihop i syfte bilda ingång tillatt en gemensam
den officiella statistiken Svenska statistiknätet.

Sveriges statistiska fungeradatabaser SSD avseddaär att ettsom
sammanhållande instrument för den officiella statistiken och under-att
lätta tillgängligheten. förSCB har fått särskilda anslag byggaatt upp
detta databassystem. närvarande endast delFör är avgemensamma en

officiella iden statistiken tillgänglig i SSD. hel del statistik liggerEn
andra databaser, flera länkning till beror delsmed SSD. Dettatyper av
på utvecklingen inte avslutad, dels till viss del påSSD ännu äratt av

fråga statistik-brister i samarbetet i denna mellan och övrigaSCB
vadansvariga myndigheter. Vidare har utvecklingen gått långsamt

gäller fåöka användarnas möjligheter för statistikproduktionatt att
tillgång till statistikens för uppgifterbasregister riskutan att om
enskilda röjs.

Utredningen officiell statistik,det vikt alläratt stor attanser av
inklusive bakomliggande metadata, finns tillgängligregister och på ett
enhetligt statistikansvarigaoch samlat bör deHärutöversätt.
myndigheterna sin statistik tillgänglig på de motiverasgöra sätt som av
användningen.
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Prissättning

Härtillgängligheten.delviktigstatistikanvändamaförPriset är aven
statistikansvarigsidan SCBmellan åskillnadertydligafinns somena

regelsektorsmyndigheter. Deflertaletsidan tarandraoch å somsenare
rolli derasingårvanligendetstatistik eftersomsinbetalt förinte som

sin sektor.brettinformeraochanalyserasektorsmyndighet att om
informations-bredelleranalysuppgiñsådanhar ingendäremot,SCB,

uppkommermerkostnaderför debetaltålagduppgift är att tautan som
SCBanvändare.tillgänglig förstatistikensamband medi görsatt en

myndighetensektorsmyndighetemafråndessutom attskiljer sig genom
totaltstatistikansvardessuppdragsfinansierad settdelvis attsamtär

volym.mycketomfattar storen
fördenprissättningiolikheter ärfunnitharUtredningen att

med denverksamhetensamordningsbristen ipåtagligaanvändarna mest
statistiken.officiella

Samordning

behöverstatistiksystemetsamordningenvisarUtvärderingen att av
förvaltningsuppgifterantalreformenfick medförstärkas. SCB ett

ingåruppgifterdessahelhet.dess Istatistiken iofficielladenavseende
gällerBevakningenstatistiksystemet.bevakningochsamordning av

för-Tilltillgodoses.statistikenförallmänintressethuruvidabl.a.
tillsamlad ingångbyggaocksåvaltningsuppgiftema hör att enupp

ocksåstatistik. Dit hörofficiellallinformationförstatistiken samt om
ideltagandet EU-svenskadetsamordningmetodutveckling samt av

statistik.samarbetet om
underfleraförstärkts påharoch tillsyn sättsamordningmedArbetet

medbedrivitsochnågotförsvåratsemellertidharåren. Detde senaste
rollkonfliktmöjligförriskenbakgrundförsiktighet bl.a.viss mot enav

statistikansvarig ochrollerandraoch SCB:sarbetedettamellan som
statistik-enbart deiproducent. Detkonkurrensutsatt är stort settsom

elleransvariginblandad, antingendär SCBområden är somsom
deninbegripas ikommitansvarig,åt attproducent somarman

producerarSCBfaktumsamordningen. Detdelengranskande attav
statistik iallinnebärstatistikenofficiella nästanden attmerparten av

samordning.vissautomatiskt blirdetomfattaspraktiken samt att en
för-svenskadenochstatistiksystemetSektorsuppdelningen avav

innebärmyndighetersjälvständigavaltningsmodellen med att sam-
förhållandena imedjämförelseiförsvårasEUordningen gentemot

regeringskanslietförSåvälandra länder.flertalet representanter som
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för statistikansvariga sektorsmyndigheter har uttryckt önskemål om
ökad insyn i EU-samarbetet, främst i Statistical Programme Committee,

Ävendär chefen för SCB Sverige. vad gäller andrarepresenterar
inom EU-samarbetet har det förekommit diskussioner hurgrupper om

Sverige bäst representeras.
Den stärkta samordning behövas innefattar bl.a.som anses en

granskning hur olika myndigheter sköter sitt statistikansvar,av
stimulans till erfarenhetsutbyte mellan de statistikansvariga
myndigheterna, inrättande klara och tydliga beslutsvägar förav
ändringar i den officiella statistiken, information utåt ochsystemetom
information inåt till generella användarsynpunkter. Ensystemet om
ökad överblick, innebärande möjligheter för statsmakterna vidatt
behov kunna initiera omprioriteringar mellan statistikområden eñer-
lyses också såväl statistikansvariga myndigheter vissaav som
användare i övrigt.

Förslag

förslagDe utredningen för fram baserar sig på konstaterandet attsom
verksamheten med den officiella statistiken efter reformen i huvudsak
har fungerat bra. hindrarDetta emellertid inte vissa förändringar kanatt
vidtas i syfte verksamheten framdeles skall få möjlighet fungeraatt att

bättre. Enligt utredningensännu det huvudsyfte medär ettsyn
utvärderingen till förutsättningarna för förbättringaratt attse av
statistiksystemet goda. för medDetta sig utredningens förslagär att
bl.a. syftar till förbättra den fortsatta löpande verksamheten medatt
statistiken. Utredningen har därför inte de olika statistik-penetrerat
områdena i detalj i syfte föreslå justeringar vad gäller statistik-att
områden och statistikansvar. Däremot föreslår utredningen en
organisation löpande bevakar behovet sådana justeringar.som av

Utredningen föreslår följande:

Samordningen och överblicken för den officiellaöver systemet0
statistiken stärks. föreslåsDetta åstadkommas

regeringen föreskriver råd för Sveriges officiellaatt att ett0 genom
statistik inrättas. Utredningen föreslår vidare regeringenatt utser
rådets ledamöter. Rådet bör högpåsättas representantersamman av
nivå för statistikansvariga myndigheter och därtill fåtalettav

för regeringskansliet och för andra statistikanvändare.representanter
föreslåsDet få oberoende ordförande.en
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föruppgiftersamordnandeochövergripandeföreslåsRådet ges
officielladenhelhetsbildhaskall överDetstatistiksystemet. en

omfattninginriktning ochden fårförochstatistiken somatt ensvara
samhället.roll istatistikensofficielladenmotsvarar

föreslåbehovvidtillställningbehandla och samtföreslåsRådet ta
ochstrukturiförändringarbeslutfattarregeringen ansvars-att om

ochprioriterings-istatistikenofficielladenförfördelning samt resurs-
statistikområden.mellanomprioriteringbehovvidfrågor, t.ex. av

föreslåsarbeteoch dessrådetför tasbehövsInstruktioner m.m. som
uppgifthar tillregeringskansliet attinomarbetsgruppdenfram somav

område,statistikenspåförfattningamaiändringartillförslaglämna
Statistikregelgruppen.

statistik inrättasoficiellaförkontor Sveriges ensomettattgenom0
sekretariatinternationelltmedTillsynskanslidetförstärkning av

bevakningenochsamordningenfrågormedarbetar röridag somsom
fungeraskall bl.a. ettstatistiken. Kontoretofficielladen somav

inom SCBplacerasrådet. Kontoretföreslagnadetsekretariat åt ovan
fristående ochtydligtmyndighetenvidverksamhetövrigfrånensom

del.självständig

ställningfriståendesåfårkontoretdet föreslagnaviktigtDet är att en
synpunkterföreträdakanvid SCB,det placerasdet, somtrots attatt

föreslagnadetsekretariatfunktionSCB. Kontoretsinte delas somav
självständighet.stärka kontoretstillbidrarrådet att

önskadeförkontoretsekretariatrollsinI samman-svararsom
före-ochförbereder ärövrigt.i Kontoretunderlagochställningar

ochsamordnadessutomskallKontoretvid rådetsdragande möten.
SCBstatistiksamarbeteideltagandet EU:s samtsvenskadetförankra ge

i bl.a.servicesektorsmyndigheterstatistikansvarigaövrigaoch
frågor.internationella

beräknasTillsynskansli,dagensmedjämförtförstärkning,Denna
täckasföreslåstkr. Detmed 1.300medelsbehovetdet årligaöka genom

Medelförvaltningsuppgifter.för SCB:sinomomfördelning ramen
fråndatabasutvecklingmedverksamheterna samtfrånomdisponeras

ökadfåranvändarnastatistikservice. Genomochinformation att
Intemetteknik, börfrämstteknik,användningökadviaservice av ny

reduceras.kunnastatistikservicebehovet annanav
till-statistik,officiellaSverigesförrådetUtredningen attanser

byggtsharstatistikfrågornätverk ioch detkontoretmed somsammans
överblick,tillmöjligheternastärkerdepartementsnivå,på sam-upp

i övrigt iingripanden systemet.förändringarochordning samt
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officiellaDen statistiken skall tillgänglig för användarna på0 ettvara
enhetligt och samlat Utredningen föreslår därförsätt. all officiellatt
statistik inklusive underliggande register tillgänglig Sverigesgörs i
statistiska databaser SSD. Utredningen föreslår vidare denatt
officiella statistiken i SSD, i enlighet med principerna i regeringens
förvaltningspolitiska proposition, skall kostnadsjri förvara
användarna. innebärDet årligt intäktsbortfall för SCB jämförtett
med dagens situation på 1.500 tkr. föreslåsDetta täckas attgenom
SCB f°ar motsvarande belopp frånta de statistikansvarigaut
myndigheterna. Det innebär statistikansvariga, inklusive SCB, iatt
stället för statistikanvändama för databasservicen.SCBersätter

Regeringskansliet ställning till den svenskatar vidrepresentationen0
med Statistical Programmemöten Committee SPC inom EU-

samarbetet. Representationen vid SPC-möten chefen förutgörs av
det nationella statistikkontoret och bisittare.två dagslägetI detär
från Sveriges sida chefen för SCB deltar tillsammans med tvåsom
bisittare från SCB. Utredningen vissa frågor behandlasattanser som
i SPC skulle tjäna på aktiv inblandning från såväl statistik-en mer
ansvariga sektorsmyndigheter från regeringskansliet.som
Utredningen föreslår därför regeringskansliet inför varje SPC-att

de två bisittarna.möte utser en av

Statistikansvaret på området Bostäder och byggande ändras. På0
området, där f.n.SCB har statistikansvar, föreslås delasansvaret
mellan SCB och Boverket.

I SOU 1994:1 föreslås Genomförandekommittén statistikansvaretattav
skall delas mellan SCB och Boverket. En del skulle skötasstörre av
Boverket. Riksdagen beslöt emellertid SCB skulle ha föratt ansvaret
området i dess helhet. Ett skälen del statistikenatt storav var en av
används för fastställa vissa indexserier för byggsektorn,att för vilka
SCB har ansvar.

Sedan dess har Boverkets organisation I utredningens del-utretts.
betänkande SOU 1997:90 det viktig uppgift för denärattanges en

myndighet föreslås på omrâdet säkerställa god statistikattnya som en
och tillförlitlig prognosverksamhet. Utredningen Boverketen om

i delbetänkandet den statistikansvaret skall överförasatt attanger anser
till den myndigheten. Den vidare det slutliga beslutet skallattnya anser

i samband med utvärderingentas statistikreformen.av
SCB däremot i sitt remissvar på delbetänkandet statistik-anser att

skall ligga kvar på SCB. SCB:s bl.a.ansvaret statistikenärargument att
har mångfacetterad användning och många användare starkaen samt
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ekonomiska har i brev tillsamband med den statistiken. SCB även
helhetutredningen understrukit statistikansvaret för området i dessatt

statistikens betydelse vidbör ligga kvar på SCB och härvid påpekar en
registerbaserad folk- och bostadsräkning.

Utredningen motiverat den myndighetdock det är attattanser nya
för och bostadsväsendet f°arföreslås det statliga plan-, bygg-som

för med förslagen i detdelar statistiken i enlighetansvar av ovan
sektorsmyndighet välnämnda delbetänkandet. Boverket är en som

statistikansvarigauppfyller kraven enligt de kriterier uppställts försom
Genomförandekommittén föreslårmyndigheter. likhet medI

utredningen för statistiken fastighetspriser och lag-överatt ansvaret
farter fastighetstaxeringar ligger kvar på medanSCB,översamt

för övriga delar inom området Boverket. Förslagetövertasansvaret av
kommande beslut registerbaseradkompliceras emellertid ettav om en

påverka lämplighetenfolk- och bostadsräkning. kan såvälDetta som
genomförande.tidpunkten för förslagets

Genomförandekommittén, skulle innebära statistikEnligt det att
miljoner medan statistik förmotsvarande omkring kr på SCB,8 stannar
överförs till Boverket. kalkyler behöveromkring 14 miljoner kr Dessa

justeras hänsyn till kostnaderna för statistiken sedan dess harmed att
kunnat reduceras kraftigt.

officiella i uppgiftföreslagna rådet för Sveriges statistikDet att0 ges
vidarebehandla ansvarsfördelningen på antal statistikområdenett

särskildavarit föremål för överväganden utredningen. Dessaavsom
hand statlig upplåning och statsskuld, taxerings-områden i förstaär

utfall, studiestöd, invandring och asylsökande, rättsväsende, statistik
massmedia, folkbildningför särskilda IT, och turism.varugrupper,

Rådet föreslås därtill kontinuerligt följa och utveckla verksamheten0
stärkapå antal övergripande områden syfte ytterligareiett att

effekter. i sammanhangreformens positiva Viktiga områden detta är
användarförankring, produktion utnyttjandeanalys, genom av
administrativa register, dokumentation begreppetarkivering, samt
officiell statistik.

Utredningens slutsatser och förslag redovisas och motiveras mera
omfattande i kapitel 10.
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Inledning

Uppdraget

1998regeringssammanträde den 12beslutade vidRegeringen attmars
utvärderasskullejuli 1994genomfördes den lden statistikreform som

utvärderingen.tillkallas förskullesärskild utredareoch att en
Genomförande-s.k.resultat dengenomfördesStatistikrefonnen avsom
slutbetänkandelämnade sitti januari 1994GFK,kommittén som

Ändrad 1994:1.statistiken SOUstatligaansvarsfördelning för den
den skallstatistiken; hurofficiellahand denavsåg i förstaRefonnen

tillgängliggöras.ochorganiseras, producerasstyras,
oberoendebetänkandesittGenomförandekommittén föreslog i att en

Enligtin. Genom-planerasreformen skulleutvärdering av
dåefter år,4-5borde denbedömningförandekommitténs göras

samhälls-olikagenomslag i dehunnit fåförväntades hasystemet
områdena.

utredaren,framgår1998:17kommittédirektivdirektiven attAv
EU-medlem-analyserastatistikreformen, skallutvärderaförutom att

förslag tilllämnaområdestatistikenseffekter påskapets samt
Utredningsarbetetofficiella statistiken.i deneventuella ändringar

avslutat den 1999.skulle 1 marsvara
förväntadereformensframförallt påUtvärderingen skulle omsvara

negativa effekternabefaradedehade slagit in,positiva effekter om
levthademyndigheternastatistikansvarigainträffat, hur dehade upp

olika roller.till sinahade levtoch hur SCBtill sitt uppansvar
efterdess helhetstatistiken iofficiellatittat på denUtredningen har

det inteinnebärfungerar.analyserat hur den Det ärreformen och att
Genomförande-följdinfördesde förändringarenbart just avsomsom

uppfattatinteUtredningen harstuderats.förslagkommitténs somsom
omfattastatistiken börofficiellavad denuppgift utredasin att

därför inteharutanför. Utredningenbör liggavadrespektive som
densidanvidstatistik liggerstatligakartlägga sådanförsökt avsom

statistik.dennaofficiella statistikenseller denofficiella gränsyta mot
huruvidafråganhar tittat påinte hellerutredningeninnebärDet att

statistiken.angelägnaomfattar denverkligenidag mestsystemet
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TillTill särskild utredare utsågs generaldirektör Bladh.Agneta
sekreterare statistikchef Per-Erik Dybeck och projektansvarigutsågs
Anne-Marie Lindström.

till vidsamband med Bladh utsågs statssekreterareI Agnetaatt
Utbildningsdepartementet avsade hon sig den november 19985

april verk-utredningsuppdraget. Till utredare utsågs den 199915ny
ställande direktören Holmgren. Med anledning bytetGunnar avav
utredare förlängdes utredningstiden till den september15 1999.

Kommitténs arbetssätt

Kommittén påbörjade arbetet i maj och har arbetat bl.a.1998 attgenom
intervjua antal intressenter på något berörtssättett stort avsom
reformen. Vissa har berörts i egenskap statistikanvändare, andra iav
egenskap ansvariga, producenter, samordnare etc.av

flesta intressenter utredningen har haft kontakt med harDe som
intervjuats vid personliga besök. gällerDetta

omkring chefer och tjänstemän vid de statistikansvariga40 13 av-
sektorsmyndighetema,

olika30-tal chefer och tjänstemän vid SCB, fördelade på SCB:sett-
respektive förvaltnings-roller statistikansvarig, producentsom

myndighet för statistiksystemet,
30-tal andra statistikanvändare inom bl.a. departement,ett-

intresseorganisationer, och upplysningsfunktioner,universitet t.ex.
Riksdagens upplysningstjänst.

Skriftliga frågor erfarenheter statistikansvaret har skickats till deom av
statistikansvariga inte har intervjuats vidsektorsmyndigheter som
besök.

tillfälle lämna synpunkterEtt 50-tal statistikanvändare har fått att
enkätundersökning kommittén har genomfört. Dessagenom en som

statistik-användare har valts grundval de ingår i olikapåut attav
föransvariga myndigheters användar- eller programråd statistikfrågor.

Vidare enkätundersökning riktad tillhar utredningen genomfört en
statistikmyndighetema andra länder för skaffai 10-tal attett
information deras statistiksystem.om

Utredningen har vid tillfällen deltagit i seminarier förtvå SCB:s
statistikansvariga myndigheter i slutskedet deltagit vid påmötesamt

för verkets chefer. Statistiska föreningen ordnade i oktoberSCB 1998
välbesökt seminarium utvärderingen. sekretariatetmed anledningett av

har vidare deltagit användarråd.i med statistikansvarigasmöten
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Luxemburg,istatistikkontorbesökthar också EU:sUtredningen
Eurostat.

materialutnyttjamöjlighethafthar dessutomUtredningen att som
statistikansvarigatillenkäterochintervjuertidigare, genom

myndighetensförinomhar samlats SCB,myndigheter, ramenav
årligaSCB-styrelsensunderlag förfrämstsamordningsroll. gällerDet

statistik.officiellaSverigessamordningenregeringentillrapport avom
vidinformasjonsvitenskapiemeritusNordbotten, professorSvein

InformationiprofessorSundgren,ochUniversitetet i BoBergen
ianlitats förhari StockholmHandelshögskolanvid attManagement

för den fram-betydelseinfonnationsteknikensuppsatsforin diskutera
till officielltillgänglighetenrespektive påstatistikutvecklingentida

utredningen.appendix tillsärskiltistatistik. Uppsatsema ettpresenteras
idépromemoriautarbetandethar anlitats förStatskontoret somav en

sigförhållermed reformenfick i ocholika roller SCBhur dediskuterar
Även särskildai detpromemoriadennavarandra.till presenteras
betänkandet.tillappendixet

med regerings-under arbetets gångUtredningen har sammanträtt
itill ändringarförslaguppgift lämnamedarbetsgruppkansliets att

Statistikregelgruppen.område,statistikensförfattningama på
med referensgrupp,arbetatutredningenmaj harSedan i 1999 en

kommunikations-förinstitutGustafsson, Statensbestående RJanav
Barbro Loogna,Helander, Justitiedepartementet,Monicaanalys,

och Sundgren,BoNäringsdepartementetSocialstyrelsen, Nyström,Per
centralbyrån.Statistiska

uppdelninginnehåll ochBetänkandets

redovisningbakgrund,delar:iuppdelatBetänkandet är tre av
förslag.ochslutsatserutvärderingen samt

bakgrunden tillinnehållerkapiteldelen 1-4förstaDen
i samhället,betydelsestatistikensdiskuteraskapitelutvärderingen. 1I

situationen förebeskrivskapitelförändrats. 2delvis har Ivilken
starkaföreslagit, denutredningarvad tidigarestatistikreformen, bl.a.

och förhoppningamaoch planernaregelverkcentraliseringen till SCB,
bakgrunds-den. Engenomförandetstatistikrefomieninför samt av

fickreformensektorsmyndigheteravseende debeskrivning genomsom
kapitelkapitel 4i Istatistikansvartilldelatsig ett ges enges

statistik-aktivitetertillkortfattad bakgrund EU-gemensamma
området.

resultatenredovisaskapitel 5-9delbetänkandets andraI av
kartläggningformredovisningen iarbete.utredningens Här görs av en
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vad har skett och olika intressenters erfarenheter ochav som av
synpunkter utvecklingen.på Indelningen i kapitel bygger på synsättett

innebär organisationen kring Sveriges officiella statistik kanattsom ses
i vilket det finns antal aktörer. Aktöremaett ett styrsystem,som genom

sitt agerande det målet för alla ansträngningar: statistiken.ärsom
Utanför detta för Sveriges officiella statistik finns andraävensystem

och andra aktörer. sådan, har inflytande på den svenskaEnsystem som
officiella statistiken den Europeiska Därtill finns givetvisUnionen.är
andra länders för officiell statistik.system

olika aktörernasDe statsmakterna, statistikansvariga sektors-SCB,
myndigheter, andra användare, andra producenter, uppgiftslämnare
m.fl. agerande, erfarenheter och synpunkter beskrivs i kapitel
Statistikens utveckling, vad gäller bl.a. omfattning, innehåll, tillgäng-
lighet och produktion behandlas i kapitel Frågor helarörsom

såsom samordning och mellanmellan aktörerna olikasystemet,
statistikområden, behandlas i kapitel kapitel 8 beskrivs de resultatI

utredningen fått fram denavseende påverkan på svenskaEU:ssom
officiella statistiken. antal andra länders för statistik beskrivsEtt system
ikapitel

den tredje delen kapitel slutligenI 10 utredningenspresenteras
slutsatser och värderingar och förslag tillresultaten presenterasav
utveckling. Inledningsvis i kapitlet dras sammanfattande slutsatser av
de resultat medi betänkandets andra del. Detta görspresenteratssom
utgångspunkt från de mål gällde för statistikrefonnen ochsom som
finns för den officiella statistiken: användarinflytande, flexibilitet,
effektivitet, trovärdighet, tillgänglighet och samordning. Därefter

utredningens förslag till förändringar och diskuteraspresenteras
konsekvenserna dessa.av

Bilagor

bilagaI l resultaten utredningens studier användar-presenteras av av
råd, liksom kartläggning vilka statistikansvariga myndigheteren av

har användarråd. Vidare enkätundersökning blandpresenterassom en
urval användarrådens erfarenheterledamöter angående derasett av av

och synpunkter på den ansvarsfördelningen, statistikenspå ut-nya
veckling och deras möjligheter till inflytande.reellt

bilaga återfinns lista statistikansvarigaI 2 på de myndighetema.en
bilaga visas innehållsförteckningen iI 3 SCB:s utkast till handbok

tänka på framställerAtt ojficiell statistik. Syftet visaärnär attman
bredden hos begreppet statistikproduktion.

Bilaga 4 utredningens direktiv.utgörs av
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förutarbetatsappendixsärskilt uppsatserI presenterasett som
räkningutredningens

Ökad tilltillgänglighet SverigesSundgrensProfessor Bo uppsats-
statistik.oficiella

statistikkprøduksjonOfisiellSvein NordbottensProfessor uppsats --
strategi.Visjoner og

konfliktermöjligabehandlarStatskontoretIdépromemoria från som-
i detolika rollerSCB:smellan systemet.nya
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samhälletbetydelse iStatistikens1

tänka på deegentligenstatistikanvänder dagligen ärMånga attattutan
på olikaständigt rad måttMassmediastatistikanvändare. enger oss

vidaresamhällsområdenStatistik olikasamhället.företeelser i är enom
samhälle.demokratiskt Deniinfonnationskällamycket viktig ett

förallmänna debatten,beslut, för dengrund för politiskaanvänds som
enighetDärför råderutvärderingforskning, för attstor omm.m.

olikabelyserstatistikdet producerassamhället bör till att somse
syften.nämndaanvändas förkanaspekter samhället och ovansomav

godi övrigtobjektivdvs.Statistiken ska pålitlig, ävensamt avvara
kvalitet.

fram innefattas isamhället har bestämtstatistikDen att tasom
informationsmängd och detofficiell statistik.begreppet Den storastora

iblandsamhälle deti dagensfinnsantal inforrnationskällor görsom
särskiltgällerkan lita på.information Dettavilkensvårt att veta man

motsägelse-upplevasibland kanfrån olika källorinformation somsom
betydelsefull.särskiltstatistikenden officiellañlll. Detta gör

slagutveckling detsamhället och dessObjektiva mått på som gesav
självklarhet ide flestaofficiella statistikenden vara enanses avgenom

informationstatistisktalademokrati. brukarmodern Man som enomen
förskall gällaegenskapernyttighet. degenuin samhällelig En somav

föreliggabehövernödvändigtvisofficiell statistik det inteär att en
med statistiken.mätbarekonomiskt nytta

omvandlingstatsförvaltningens gradvisamedår, i ochPå senare
resultatstyrd, harbli mål- ochregelstyrd tillfrån attatt mervara

ändradeanvändning.ökad betydelse och Denfåttstatistik änen mer
olika verk-formulerar mål för destatsmakternainnebärstyrningen att

harmålen skall uppnås. Dettai detalj hursamhetema, inte angermen
ochregler förolika beslutområden inneburitpå många att om

centralafrånhar decentraliseratsolika verksamheter,planering av
Därmed harverksamheten.utförtill de organisationermyndigheter som

olikalokal nivåcentral ochutvärdering påuppföljning och av
Uppföljningsresultatenviktigare.verksamheter blivit alltoffentliga
framtida verksamhetenhur dengrund för beslutanvänds bl.a. omsom

ochuppföljningmyndigheter harcentralaskall utformas. Många
huvuduppgifter.utvärdering sinasom en av
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samhällettillhandahålla generell bakgrundsbildFörutom att en av
statistiska uppgiftereller verktyg för utvärdering har,att ettvara

beslut.direkt grund för viktigadessutom fått ökad användning somen
internationellamedlemsavgift tillStorleken på Sveriges EU,

sådantavgifter exempel påekonomiska avtal, pensioner och olika är
statistikindex.till viss del direkt olikastyrssom av

jäm-utvecklingen i Sverige ochBedömningar den ekonomiskaav
liknandeofta påförelser med andra länders utveckling bygger

jämförelser bedömningarstatistiska uppgifter. Exempel på sådana är av
kan få inflyt-Sveriges ekonomiska situation. Resultatet dem stortav

ande den fortsatta ekonomiska utvecklingen.på
Även statistikenbidragit tillSveriges EU-medlemskap har göraatt

ekonomisk statistik,allt viktigare. gäller särskiltDetta ävenmen
och jordbruk harstatistiken på bl.a. områdena miljötransport, genom

kraven på statistikenfått ökad användning. Därigenom harEU även
statistikrefonnens ikraftträdande,ökat. Sverige blev medlem i efterEU

tydligt inflytande påredan före medlemskapet hade EU ettmen
statistiken.

.
till för har varieratden officiella statistiken främstSynen på ärvem

statistikområdentiden. varierar också mellan olikaDenöver samt
tydlig förändring imellan olika länder. England harI synsättt.ex. en

statistikenha den officiellanyligen skett från förenklat uttryckt, settatt,
i första handfrämst medel för till denstatsmakternaett att somsom se

för allmänheten.informationskällaen
medkraftigt och det blirInformationsmängden i samhället Ökar

information olikateknikens hjälp allt lättare få och utnyttjapåatt tag av
ökad informationsmängd,slag. Teknikutvecklingen har dels bidragit till

få informationdels medfört det betydligt enklareär samtatt att tag
information. Statistiken kananvända såväl statistik ochatt annan

medvidareanvändas kombinerasoch utvecklas, attt.ex.numera genom
medför ocksåstatistik, förhållandevis enkeltpå Dettasätt. attettannan

Åtskilliga användare haranvändare tillkommer.nya grupper av
publikationer.statistiskatillkommit, inte tidigare har utnyttjatsom

siffennaterial har härigenom ökat.Människors vid hantera Nyaattvana
statistik medanvändare tillkommit hel delhar även attgenom en

teknikens hjälp blivit väsentligt billigare.
självfallet alla dessaStatistikens betydelse i samhället påverkas av

vi befinner ifaktorer. Betydelsen ökar konsekvens ettatt osssom en av
kunna skiljainfonnationssamhälle. ökar också betydelsenDetta attav

objektiva kvalitet från uppgifter slag,fakta god annat t.ex. upp-av av
ochvedertagna statistiskagifter inte har tagits fram med synsättsom

metoder.
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reformenföreSituationen2

utredningsarbetenTidigare2.1

1983:74betänkande SOUföreslog i sittstatistikutredningårs1979 en
till grundliggastatistiken. komför den statliga Denstyrmodell attny

tillanknyterbeslutsordningför riksdagsbeslut 1984 somom en ny
frångällabeslutsordningen komdepartementsindelningen. Den attnya

indelning statistikeninnebar bl.a. SCB:s1985/86.budgetåret Den att av
departementenstilldenna knötsändrades såi delprogram närmareatt

ansvarsområden.
nackdelar medvissapekade pågjordes 1988,utvärdering,En som

tidsödande besluts-ochtill krångligabl.a. ha lettmodellen. ansågsDen
Möjligheternaregeringskansliet.informationsvägar inom vägaoch att

i praktikendessutomverksamhet inom sektorstatistik mot varenannan
olikamellanprioriteramöjligheternabegränsade, liksomstarkt att

angelägetblevdet 1990problem medfördestatistikområden. Dessa att
statligadensamordningenstyrningen ochhurövervägaatt av

till tittaskälYtterligarekunna förbättras.statistiken skulle attett
successivtförändringarstatistiken destyrningenpånärmare somav var

främstoffentliga sektorn,styrningen denvidtagits avseende genomav
ökadeverksamheter.resultatstyming Dettaochinförandet mål- avav

statistiken.statistik och kraven påbehovet av
huvuduppgifthade tilldir. 1990:68statistikutredningårs att1990

kunnaskullestatliga statistikenmed denhur verksamhetenpröva
huvudanvändareskeansågs bl.a. kunnaeffektiviseras. Detta attgenom

i så högskullebeställarroll. Statistikenstatistiken gavs enav
Utredningenbeställama.direktmöjligt finansierasutsträckning avsom

statistikstyming. Denbetänkande Effektivarei sittföreslog 1992
i1992:48samordning SOUfinansiering ochstatistikensstatliga att

tillanslag direktmedskulle finansierasall statlig statistikprincip
sektorsmyndigheter.

ökat användar-välkomnaderemissinstansemaflestaDe ett
realistiskt flyttadet inteflertalet ansåginflytande, utattatt varmen

flestastatistik från SCB. Destatligför allbeställaransvaret så gott som
skullefortsättningenuppgift iremissinstansema ansåg SCB:s ävenatt

central statistik.visstill verket produceravia anslag direktattvara
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ochpropositionen den statliga statistikens finansieringI om
samordning l992/93:10l fram förslaglade regeringen ett en nyom

statligamodell för ansvarsfördelning och finansiering denav
regeringens förslag.statistiken. Riksdagen beslutade i enlighet med Av

beslutet framgår syftet ansvarsfördelningen ochmed ändraatt att
finansieringen statistiken få stånd bättre relevans itillär attav
statistiken, och flexibilitet iökat kostnadsmedvetande störreett

användarnasstatistikproduktionen. skall åstadkommasDetta attgenom
inflytande stärks..."

kommitté Genomförandekommittén, GFK tillsattes medEn upp-
gift förbereda ändringar i ansvarsfördelningen dir. 1993:9. Iatt
direktiven sades kommittén, bakgrund principerna ochatt mot av
förslagen 1992/93: skulle:i proposition 101

föreslå sektorsmyndigheter ochvilken statistik skall styrassom av-
bedöma konse-precisera omfattningen sektorsansvaret samtav

kvenserna ändrade ansvarsförhållanden,av
anslagsfinansieradeprecisera omfattningen och inriktningen deav-

centrala statistikdatabasema,
klargöra infonnationsansvar förStatistiska centralbyråns SCB:s-
officiell statistik, samt
föreslå eventuella regelförändringar för verksamhet därSCB:s-
sådana behövs för verksamheten till de ändrade för-att anpassa
hållandena.

proposition 1992/93:101 framgår fortsättningsvis börAv SCB ävenatt
få flera områdenför sådan officiell statistik griper överansvaret som
eller saknar naturlig myndighetsanknytning. borde enligtSCB även,
propositionen, få där förtroende påtagligt SCBansvaret attgagnas av
har ansvaret. All statistik borde fördelas på sektorsmyndigheter.annan

2.2 Centraliserad produktion

centraliseringEn till SCB delar den statliga statistiken ägdestora avav
under huvuddelen den1960-talet. kom innebäraDetta att attrum av

statliga statistik bedömdes allmänt intresse fram tillsom vara av
statistikreformen producerades anslagsbasis1994 på SCB. SCBav
hade dessutom för officiella statistiken.samordningsansvar den SCBett
skulle följa och bevaka statistikens utveckling.

slogs fast anslagsframställning för treårperiodenDet genom SCB:s
Statistik uppgift officiell1990-93, 93" hade i produceraSCB attatt

statistik på olika samhällsområden och resultatenpresentera som
underlag för bedömning läge och utveckling.av
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treårsplanen,följandedärpåuttrycks i denkvalitetsmålSCB:s
relevant.skallStatistikenföljande:Statistik 96 enligt vara

användarnasskallstatistiska måttvariabler ochPopulation, motsvara
officielladenlita påskall kunnainformationsbehov. Användarna att
grundmissvisandef°ar intetillförlitlig.statistiken Denär avvara

lättStatistiken skallberäkningsmetoder.dataunderlag ochbrister i vara
förutsättningar.användaresolikai formertillgänglig passarsom

tillgodogöra sigkunnaoch enkeltskall snabbtAnvändaren
infonnationen.

uppgift tillmed sig dennadelastatistikreformen fick SCBGenom av
myndigheter SCBFlera andramyndigheter.tjugotal andra änett

oftastatistikpublikationer,statistik ochproducerade emellertid utgav
gällde för detstatistikreformen. Detkaraktär, långt innanårlig mestaav

för respektivedriftsstatistikhand ocksåförstastatistik i varsom
intresse ochallmäntbedömdesdel denmyndighet. En vara avav
för Sverigesinomavsnittframgår 2.5,presenterades, ramenavsom

ochmindre tydligadå gällande,begreppetsofficiella statistik i mera
möjligtmycketsträvade efter såbegränsade betydelse. SCB att avsom

s.k. SOS-serien.för deninomskulledenna statistik presenteras ramen
bevakafölja ochmöjligheterexempelvisunderlättade SCB:sDetta att

statistiken.
utnyttjade SOS-1977de myndigheterförteckningEn över som

avsnitt 2.5 SOS-statistik finns isinserien för publicering omav
begreppet.

och börjanunder 1980-följd främstSCB fick under år, avaven
anslagsreduceringar. SCB:somfattandetämligen1990-talet kännas vid

skyddamöjligt,detdels, så långtstrategi situationi denna att varvar
delsstatistikproduktionen,möjligt istatistiken, litetdvs. skära så som

personal.friställningundvika av
begränsningarekonomiskaväsentligt dessaklarade i alltSCB av

minskabehövaverksamhetenanslagsfinansieradeden attutan
genomfördes, i alltstatistikreformendärför,statistiken. Det närvar

fram påstatistikvolymstatistik ochväsentligt togssomsammasamma
depåbörjade minskas. Dettillanslagen SCB äranslagsbasis närsom

statistik.huvudsak frågafortfarande iområdenaflesta sammaom
påbehövt påverkasregel heller inteharstatistikenKvaliteten på som

negativt sätt.ett
följdpersonalfriställatvingatshar inte hellerSCB attsom av

pensionering hartillår kvarPersonal med någraanslagen minskat.
medlämna verketerbjudits möjlighettillfällenemellertid vid vissa att

anställda.60-tal Iutnyttjadesvilketpension,förtida ettuttag avav
avgångarnaturligas.k.skapatsövrigt har det utrymme genomsom

försiktighetkaraktäriseratsdärförpolicy harutnyttjats. SCB:s storav
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Viddvs. medarbetare utanför verket.med nyrekrytering, rekrytering av
tillgällt. har fåttnågra tillfällen har uttalat anställningsstopp Dettaett

följd fall ersättningsrekrytera,SCB i viss avstått från även närattatt
harför angelägen kompetens har slutat. SCBmed SCBpersoner

Övertaligfinns.försökt klara verksamheten med den personal som
inompersonal inte haft tillräcklig utbildning har vidareutbildatssom

SCB.
fortsätta producera i oförändradSCB kunnatAtt stort settatt

i första hand dessa harstatistik anslagsminskningarna beror på atttrots
teknik har successivtkunnat kompenseras rationaliseringar. Nygenom

produktionen. Möjlig-tagits i anspråk och väsentligt förbilligat delar av
underlag fördata från administrativa registerheterna användaatt som

förökat. och resursbehovetstatistiken har Organisationen har översetts
tillTeknikutvecklingen har bidragitadministration har reducerats. även

möjliga.den här rationaliseringargöraatt typen av
fungerat viktigSatsning på uppdragsverksamhet har som en annan

uppdragsverksamheten harkompensation för minskade anslag. Genom
minskat, sänktvolymen statistik produceras ökat än trotssnararesom
har i vissa fall ökatanslagsvolym. uppdragsfmansierade statistikenDen

finansierats via anslag i ställeti volym statistik tidigareatt somgenom
har haft regeringenskommit finansieras användarna. SCBatt upp-av

tilldrag föreslå hur anslagsfinansierad statistik kan överföras attatt
gällerfinansieras användarna. volymökningen vadDen stora upp-av

statistik, ofta engângs-dragsverksamheten emellertidavser avny
karaktär.

löpande anslags-Personal tidigare arbetat med produktion avsom
anslagen minskat,har i flera fall, i takt medfinansierad statistik att

statistikkunnat med uppdragsfinansierad produktion.sysselsättas Den
ansvarsfördelning har kommitSCB statistikreformenssom genom nya

räkning,producera för de statistikansvariga sektorsmyndighetemasatt
sedanbetraktas uppdragsproduktion. Genom SCBSCB attav som

anslagsverksamheten, har pålänge, vid sidan den löpande satsatom
fickuppdragsfmansierad verksamhet, den uppgift SCBinnebar som

övrigtreformen, producera statistik och statistikservice iattgenom ge
på beställning från myndigheter och enskilda kunder i Övrigt inte något

kraftigt antalethelt Refonnen har emellertid bidragit till ökanytt. att
arbetsuppgifter.SCB-anställda med uppdragsfmansierade

liksom personal-SCB:s satsning på avgiftsfinansiering har, SCB:s
förutsättningarpolicy fått konsekvenser för verkets att gem.m.,

SCB-intemtanvändarna service. strategi därför inte enbartSCB:s är av
roller.intresse. konsekvenserna berörs i avsnittet SCB:sDe externa om
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Statistikrefonnen2.3

slutbetänkandeGenomförandekommittén presenterade 1994 sitt
Ändrad ansvarsfördelning statistiken 1994:1.för den statliga SOU

bakom förslagen tillRegering och riksdag ställde sig i settstort
finansiering delargenomförande ansvarsfördelning och avavav en ny

bil. bet. 1993/94: FiU15,statistikproduktionen prop. 1993/94:100,
från tillrskr. 1993/942269. juli fördes SCBDen 1 1994 överansvaret

inomandra statliga myndigheter för den officiella statistiken ett stort
frånavgränsade sektorsomrâden. Samtidigt fördes 90 mkrantal överca

till de övriga berörda myndigheterna.SCB:s anslag
förtsför mkr dessförinnan motsvarandeStatistik hade på50 sättca

för skolstatistik. Livsmedelsekonomiskafrån jordbruks- ochSCBöver
fr.o.m. juli särskilda beslutsamarbetsnämnden fick den 1993l genom

Statistikbehovet inombaserade förslagen i SOU 1991:99på
förändringar för huvuddelenlivsmedelssektom förslag till ansvar av-

förslag från Skol-jordbruksstatistiken. enlighet med iI rapporten
uppföljningssystem för skolsektomprojektet "Ett resultatorienterat

för skolstatistikfick SkolverketDs 1991:43 ansvar
fr.o.m. den ljuli 1992.

fördes således för statistikSammantaget ansvaret motsvarar ensom
till undermkr från SCB andra myndigheterkostnad på 140 överca

juli innebär anslags-perioden juli till 1994. SCB:s1992 1 Detta1 att
finansierade minskade till den volym gälldeverksamhet 50%ca av som
innan fördelningen statistiken på sektorsmyndigheter inleddes.av

officiella statistiken trädde i kraft denDen organisation den somav
juli 1994 korthet för delar den officiella1 innebar i att ansvaret av

överfördes från myndigheter. resulteradeSCB till andra Detstatistiken
officielli myndigheter, inklusive fick för25 SCBtotaltatt ansvar

den maj dvs.statistik. myndigheter hade statistikansvar 1 1998,De som
inledde sitt arbete, förtecknade i bilagafinnsutredningennär

ochmyndigheter, Livsmedelsekonomiska samarbetsnämndenTvå
fr.o.m. denSkolverket fick, sitt statistikansvar tidigare lnämnts,som

juli myndigheter i ochrespektive den juli Några1993 1 1992. som
statistikansvariga, hade redanmed reformen blev betraktaatt som

tidigare för utpekade statistikområden. Dettaett ansvar varansvar
emellertid lika väldefinierat och omfattandeföre 1994 inte som
ansvarsrollen Skogsstyrelsen sedan gammaltidag. Exempelvis hadeär

förför Produktion i skogsbruketstatistikområdet samtansvar
Årsbok.Skogsstatistisk exempel.Finansinspektionen är ett annat

finansierats delvisFinansmarknadsstatistiken har sedan länge genom
Finansinspektionen,avgifter finansinstituten betalar in tillsom som

ochhärigenom kommit inta roll mellan departementet SCB.att en

2 19-1312
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Lantbruksuniversitet SLU,SverigesexempelYtterligare ärett som
de flestaRiksskogstaxeringama. Förförsedan länge haft avansvar

uppgift.emellertid statistikansvaretinnebarmyndigheterna en ny
såvälutifrånhuvuduppgifter hörstatistikansvarigasTill de egetatt

mycketställning till hurstatistikbehovanvändaresandra tasom
skallvilken statistikstatistiken,skall läggas på somresurser som
skallordnas. Statistikenskallproduktionenoch hurproduceras
skallsamhällets behov. Dessutomtilllöpande ochutvecklas anpassas

frekvensinnehåll, form ochstatistikensstatistikansvariga bestämmade
förekvalitetskontrollerasochskall dokumenterasStatistikenm.m.

tillgänglig iskall allmäntstatistikenofficiellapublicering och den göras
medier.ADB-baseradetryckt form eller via

ansvarsuppgifteningår ii praktiken avgörainnebär det attDetta att
iområdetskall fram inomrespektive områdevilken statistik på tassom

intesamhällsinformation. Hit hörallmänintressetsyfte tillgodoseatt av
morgondagens.ocksåintressenter,enbart dagens utan

statistik skall,för officiellskall tilldelasmyndighetFör att ansvaren
uppfyllda. TillkriterierradGenomförandekommittén,enligt varaen

kriterier hördessa
tyngdsådansektorsmyndighet harenmyndigheten äratt ensom-

naturligbetraktasdenna kanstatistikanvändamabland att som en
statistiken.huvudanvändare av

bl.a.i rad avseenden,tillräcklig kompetensmyndigheten haratt en-
statistikkompetens.

trovärdiguppfattas ickeriskerades kommastatistiken inte attatt som-
i utfalletpartsintressenstarkaatt°°sektorsmyndigheten har avpga.

området.detstatistiken inom egna

statistikansvaretinnebördenbeskrevGenomförandekommittén av
skallmyndigheternastatistikansvarigaföreslå debl.a. attattgenom

statistik de fåttdenproduktionenoch kontrollerakunna styra ansvarav
produceraväljermyndighetenoberoendegällerför. attDetta av om

till någonproduktionsansvareteller läggastatistiken internt ut annan
servicebyrå.myndighet ellerSCB, annan

innebörd. IpreciseradeGenomförandekommittén ansvarets
statistikenför attskall liggastatistikansvaret att ansvara

beaktandeönskemål underanvändaresolikafram i enlighet medtas-
internationellaförordningar,ochföreskrifter i lagar samtav

statistikensbestämmabl.a.innebäröverenskommelser. Detta att
produktionskrav,och övrigainnehåll, form, frekvens

sid.1994:1, lbetänkande SOUGenomförandekommitténs



reformen 35Situationen föreSOU 1999:96

samhälls-enlighet mediutvecklas och anpassas/omprövaslöpande-
behoven

ochmöjligt begränsasuppgiftslämnandet så långtutformas så att-
förenklas,

före publicering,och kvalitetskontrollerasgranskas samt-
få upplysningaranvändare kantillgänglig ochallmäntgörs att om-

i fråga.statistiken

helt ochinnebär därförstatistikansvarig myndighetAtt en annanvara
gällt för detidigareuppgift denbetydligt krävande än sommera

SOS-publicerats i den s.k.statistikmyndigheter producerat somsom
publikationsserienistatistikresultatmedverkat med sinaserien, dvs.

officiella statistik.Sveriges
utfördesförsta hand Genom-i praktiken iarbeteDet avsom

avseende för vilkaförslagförandekommittén utarbeta ettattvar
tillfrånkunde föras SCBför statistikenstatistikområden överansvaret

härvid i huvud-Genomförandekommittén stödde sigmyndighet.annan
upphov tillvilka i sinnämnda uppgifterna,sak på de tur engavovan

myndig-statistikansvarigadeskulle uppfyllasrad kriterier avsom
hetema.

föreslå överföringuppgift bl.a.Genomförandekommitténs att avvar
från tillbudgetvärde SCBstatistikproduktion motsvarande visstett

härigenom inteGenomförandekommittén komandra myndigheter. att
iresulteradenågon genomgångtydlig bedömning och ettgöra som

skullestatistikförutsättningslöst avgörande rörande vilken som
tillhörde inteomfattas begreppet officiella statistik.Sveriges Dettaav

kunnaGenomförandekommittén statistik, skulleuppgifter. Viss soms
följd denblevofficiella statistiken,del denmotiveras som avvara en av

föraldrig föremålGenomförandekommitténuppgiften förbegränsade
diskussion.

antalet statistik-det gällerStatistikrefonnen innebar i praktiken, när
officiella statistikenomfattas denprodukterprodukter, 90att avsom

jämfört med inomansvarsområde; 137korn inom SCB:sliggaatt
deindikerar fleraför andra myndigheters Detta att avansvar.ramen

ansvarsområdenöverfördes till andra myndighetersprodukter varsom
förblev inom SCB:sanslagssynpunkt i jämförelse med desmå somur

ansvar.
samordnings-tilldeladesStatistikrefonnen innebar vidare SCBatt
uppgifter hörTill dessaden officiella statistiken.uppgifter vad gäller

framstatistiken,den officiellasamordning och bevakning att taav
statistik, liksomofficiellföreskrifter för offentliggörande gemen-av

ochmetoder, standarderstatistiskainstrument, exempelvissamma
sammanställning deför ochnomenklaturer. Hit hör också avansvar
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SCBårligen skall lämna.statistikansvarigaproduktbeskrivningar, som
ochenhetligtpåbeskrivningarna sättför attskall upprättas ettattsvara

tillsammans,fungerar,tillgängliga.allmänt Dede finns tagna som en
statistiken.officielladeninnehållsförteckningkatalog ellerslags över

därmiljö,istatistiken hamnakom delarreformenGenom att enav
detinomandra behovstatistikbehovetnaturligtdet motvägaär att av

ansvarigaför denmöjlighetskapadesfackområdet.berörda Det
utökasåvälsitt departement,samråd medvissa fall imyndigheten iatt,

statistikändamål. Förförutnyttjasanslagetminska den del somavsom
statistik-fortsättningsvis skullestatistik, där SCBsådan även vara

respektivestatistiken pågäller oförändratmyndighet,ansvarig att
statistikgällerdetMöjligen kanlåst.område blev när somman,mera

område konkurrerarstatistik påför,fickSCB säga ettatt omansvar
andra områden.med statistik påanslagsmedlen

förordningaroch2.4 Lagar

officielladenlagenregleringenden gällandeFundamentet i är omnu
Sverige.istatistik producerasofficiellgäller för allstatistiken. Den som

ställslagenofficiell statistik. Idefinitionen påden legalafinnsHär
statistikofficiellförmyndigheter harpå hurvidare krav ansvarsom

finnsintegritetsskyddet. Härstatistiken och hanteraskall framställa
för denoch påföljderuppgiftslämnarpliktbestämmelserockså somom

denna plikt.inte fullgör
följande:statistik enligtdefinierar officiellStatistiklagen

forskning,samhällsplanering,statistik förstatistik sådanOfficiell är
myndighetrapporteringoch internationellallmän information som en

meddelar.regeringenenligt föreskrifterframställer som
statistiken skallofficiellaockså denLagen att varaanger

tillgänglig,objektiv och allmänt-
förskyddetmed beaktandeoffentliggjordframställd och av-

enskilda.

inne-statistiken.officiella Denförordning denTill lagen hör en om
vilka detområden inomförteckning deuttömmandehåller bl.a. överen

långtgående ochemellertid inte såfinnas officiell statistik.skall Den är
ska omfattas. Dettaprodukterden exakt vilkadetaljrik att somanger

statistik-för respektivede myndigheter haröverlåts till ansvarsom
på 227delatmyndigheter har tillsammansområde. Dessa ansvaretupp
förord-myndigheter reglerasVilkastatistikprodukter. dessa är av

förordningen.i bilaga tillningen. finns förtecknadeDe



reformen 37Situationen föreSOU 1999:96

förpersonregistervissajuli gäller lagenSedan den 1995l om
Integritetsskyddsutredningensstatistik. resultatetofficiell Den är av

reglerarpropositionsarbete.och Lagenförslag 1994:65SOU senare
förKriterierofficiella statistiken.förs för denvissa personregister som

specificeras.skall omfattas SOS-systemetvilken registertyp avsomav
officiellför vissharden myndighetocksåLagen att som ansvaranger

för fram-de register försskall ansvarig förstatistik också attsomvara
ställa statistiken.

Även statistik hörför officiellvissa personregistertill lagen enom
förtecknas de registerförordningenförordning. bilaga tillI som

fårkänslig karaktärvilka uppgifterlagen.omfattas Där sägs somavav
medsambearbetningarvilkaregistren. Vidarefinnas i de olika anges

och aktualiseraskapa, kompletteraf°ar förandra register göras attsom
fråga.personregistret i

officiella statistikSveriges2.5 Begreppet

före reformen istatistik avsågofficiella SOSSverigesBegreppet
SOS-serien harPublikationsserien,publikationsserie.huvudsak en

huvud-församlingsnamnetfunnits SOSsedan 1911. Fr.o.m. 1975 var
publicerades.statistikenvilka den statligadelen de publikationer iav

korttidsrapporter.ochfanns årsböcker, årsrapporterDär
enligt skrifteniSOS-serienFörutsättningarna för publicering var,

"attstatistik, utgiven SCB 1977,Vad Sveriges officiellaär av
siffermässigdet sigintresse,statistiken allmänt rörär att omav

tillmed hänsyntillfredsställandekvalitetenredovisning och äratt
skullepublikationema i serienför hurändamålet." fram reglerSCB tog

uppställda.ochut varase
på basisSOS-serien SCBpublikationema iflestaDe ut avgavs av

avdelningar.ämnesorienteradevidstatistik producerats SCB:ssom
statistik-myndigheterrad andraUtöver SCB även utengav

myndigheter SOS-utnyttjade följandeserien.publikationer i 1977
publicering statistik:serien för av

Bankinspektionen-
Försäkringsinspektionen-
Kriminalvårdsverket-
Luftfartsverket-
Postverket-
Riksförsäkringsverket-
Riksrevisionsverket-
Riksskatteverket-
Skogsstyrelsen-
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Socialstyrelsen-
järnvägarStatens-
kulturrådStatens-
vattenfallsverkStatens-

Televerket-
Transportnämnden.-

för 20producerade således redandessa myndigheter ändelEn merav
definitionofficiell med densedan statistik, klassadesår somsomsom

iavdelningar eller enhetersärskildadel dem hadedå gällde. En somav
Riksförsäkrings-Exempelvis hadearbetade med statistik.huvudsak

sjukförsäkring,yrkesskador ochsvarade för statistikverket, översom
utarbetadeRiksrevisionsverket,matematiskstatistisk byrå. somen
enhet förhadeinkomster,utgifter ochstatistik över statens en

särskildSkogsstyrelsen hadeoch statistik. prognos-enprognoser
statistiksammanställdeskogsstatistik ochproduceradeavdelning, som

redan dåSocialstyrelsen sågsskogliga området.från andra på detorgan
Huvuddelensjukvårdsstatistiken.för hälso- ochhuvudman avsom

Social-planeringsbyrå vidsärskildutarbetades inomstatistiken en
styrelsen.

Historiskdelserie försärskildSOS-serien fannsInom en
påutvecklingenframställningaröverskådligastatistik. Här avgavs

tidpunkt framtidigast möjligabelysning frånolika områden i statistisk
statistiki HistoriskbehandlatsOmråden har är:till dagsläget. som

befolkning del l-
och fiske delskogsbruk 2lantmäteri, jordbruk,väderlek,-

utrikeshandel del 3.-

utbildningsstatistik med sikte påäldrepågick bearbetning1980Runt av
Historisk statistik.publicering i

SOS-serienstatistiken inomtydligare avgränsning änNågon av
fanns inte.nämnda kriteriernaden konstitueras deav ovansom

statistikreformenfickofficiella statistikSverigesBegreppet genom
blevtidigare.jämfört Detförtydligad innebörd medvidgad ochen
skallstatistiksåväl vilkenreformen viktigt preciseraatt somgenom

vilka kravofficiella statistikbegreppet Sverigesomfattas somsomav
förinomfick i uppdragför sådan statistik. SCBskall gälla att, ramen

officielladenmeddela föreskrifter förförvaltningsuppgift,sin
regelverkföreskrifter skaparstatistiken. Dessa gemensamtett som

förofficiella statistiken,hålla ihop denbidrar till ansvaretatttrotsatt
myndigheter.den spridd på mångaär

produktions-innebar helaSOS-begreppetUtvidgningen attav
enbartdessförinnan,omfattas och inte,skullesystemet ensom
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publikationsserie. blev nödvändigt skilja mellan åDet därför även att
sidan den statistik ingår i Sveriges officiella statistikena som

statistikresultaten produktionssystemet medoch å andra sidan samma
sistnämnda statistikresultaten de register,Det omfattar såvälnamn. som

metoder används i produktionsprocessen.m.m. som
Genomförandekommitténs betänkande framgår denAv att

officiella statistiken föreslås omfatta regelbundet producerad primär-
statistik sådana sammanställningar och vidare-statistiskasamt
bearbetningar för samhällsplanering,väsentliga underlagutgörsom
forskning, information internationellallmän och obligatorisk
rapportering.

Frågorna kring dagens officiella statistik handlar till viss del om
demokratifrågor. officiella statistiken ska fri nyttighet iDen vara en
samhället; naturligen hör hemma i demokrati. skallnågot Detsom en
finnas opartisk och trovärdig basinforrnation samhället, utformaden om

kan följa utvecklingen tiden. skall därförså Densätt överett att man
huvudprincip anslagsfinansierad.som vara

Även går basstatistik, dvs. inte omfattasstatistik dennautöversom
kan anslagsfinansierad. sig oftaSOS-begreppet, Det rörav vara om

statistik inte löpande karaktär, fram följdär utan tasav avsom som
tillfälliga behov. kan också sig statistik för vilken intressetDet röra om
bedöms begränsat.vara
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statistikansvarigaDe

sektorsmyndighetema

tilldeladessektorsmyndigheter25-talinnebarStatistikrefonnen ettatt
gjorts sedanharfåtal ändringarvid sidan SCB. Ettstatistikansvarett av

strukturer. Demyndigheternasförändringar ianledningdess, med av
följande:statistikansvarigaidagsektorsmyndigheter ärärsom

Arbetarskyddsstyrelsen
rådetBrottsförebyggande

studiestödsnämndenCentrala
dettaRiksrevisionsverkethadetidigareEkonomistyrningsverket

ansvar
Finansinspektionen
Fiskeriverket
Högskoleverket
Kemikalieinspektionen
Konjunkturinstitutet
Naturvårdsverket

teknikutvecklingsverketochNärings-
Riksförsäkringsverket
Riksgäldskontoret
Skogsstyrelsen
Skolverket
Socialstyrelsen

detta ansvarhade NUTEKenergimyndighet tidigareStatens
kommunikationsanalysförinstitutStatens

invandrarverkStatens
LivsmedelsekonomiskahadetidigarejordbruksverkStatens

delar detta ansvarsamarbetsnämnden av
kulturrådStatens

lantbruksuniversitetSveriges
Turistdelegationen
Överstyrelsen beredskapför civil

statistikreforrnen fickvid sidan SCB,myndigheter,De som genomav
skildahar bl.a.flera Devarandra påskiljer sig frånstatistikansvar sätt.

fåttstatistik de hardensitt Avenförutsättningar för utövaatt ansvar.
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för olika liksom användningen statistiken.är innebärDetta attansvar av
det i många fall inte ändamålsenligt dra generaliserande slutsatserär att
utifrån observationer dem. i många frågorDet frågaärav snarare om

betrakta rad individuella situationer. Olikhetemaatt mellan myndig-en
heterna dock de intressanta jämföra medgör varandra i frågaäratt att

hur de har vilket belyses i del 2 betänkandet, däragerat, närmareom av
själva utvärderingen presenteras.

skillnadEn ligger i medan de flesta fick sitt statistikansvaratt som
resultat reformen, hade några redan tidigare slags statistikansvar.ettav
Vidare fick Skolverket och Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden
LES två respektive år före flertalet övriga myndigheter. Deettansvar
allra flesta fick sitt den juli1 1994.ansvar

Vidare har de statistikansvariga sektorsmyndighetema sinsemellan
olika roller myndigheter och olika både vad gällerär storasom
myndigheten helhet och vad gäller statistikansvaret.som

Det vanligaste statistikansvarig sektorsmyndighetär att ären en
relativt myndighet med rad uppgifter viss samhälls-stor rören som en
sektor. Viktiga uppgifter för de flesta uppföljning, utvärderingär och
infonnationsspridning, uppgifter allmäntäven ärmen som av
främjande karaktär inom sektorn och i flera fall beslutandeäven upp-
gifter. Statistikansvaret fungerar för många dem naturligtettav som
komplement till myndighetens uppgifter i övrigt.

Exempel på statistikansvariga sektorsmyndigheter som passar
relativt väl in på denna beskrivning Skolverket, Socialstyrelsen,är
NUTEK, Högskoleverket, Statens energimyndighet, Arbetarskydds-
styrelsen, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

En statistikansvariga sektorsmyndighetertyp småärannan av
myndigheter med samordning information och analyser inomav
respektive sektor främsta uppgift. demFör statistikansvaret,utgörsom
vid sidan analyser, mycket del verksamheten ochstorav en av
statistiken viktig källa för den andra uppgiften.är Livsmedels-en
ekonomiska samarbetsnämnden LES och Statens institut för
kommunikationsanalys SIKA exempel på sådana sektors-är
myndigheter. har,LES upphört myndighet fr.o.m.nämnts,som som
1999.

Andra myndigheter har mycketär begränsatstora ettsom men
statistikansvar. Deras huvudsakliga övriga uppgifter ofta någotär annat

analysera och sprida kunskapän sektor, vilket kanatt göra attom en
statistikansvaret myndigheten betraktas uppgiftseparat utanav som en

betydelse för övrigastörre uppgifter. Exempel Centrala studiestöds-är
Överstyrelsen ÖCB,nämnden CSN, för civil beredskap Statens

invandrarverk SIV, Riksrevisionsverket RRV och Riksgälds-
kontoret.
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harRiksförsäkringsverket RFV,myndigheter,Ytterligare t.ex.som
administrativaförfogarstatistikansvar, över storatämligen litetett men

sådanaanvändsochstatistikkällorviktigamaterial är somsomsom
myndigheter.andraäven av

rollersektorsmyndighetemas ärstatistikansvarigadegällerdetNär
viktig. Omtrovärdighetochobjektivitetstatistikensfrågan enom

ochdessdetsammastatistikområde egetmyndighets är ansvars-som
intemyndighetenmisstankeförriskfinnsverksamhetsområde atten

verksamhetendendetobjektivt. Omochopartiskt äruppträder egna
frestasrisk fördet finnas attkanstatistiken attspeglas i manensom

frånmisstankenRedanuppgifter.eller vissamåttvissavälja bort
förtroendetskadakanså,tänkaskanmyndighet göraomvärlden att en

statistiken.för
statistikansvartilldelatsharsektorsmyndigheterflesta ettdeFör som

utredningensenligtförstatistikområde dedetgäller att ansvarar
verksamhetsområdet. De ärmed detsammanfallerbedömning inte egna

ochandraverksamhet utövaranalyserareochstället betraktarei somav
BRÅ, harrådetBrottsförebyggandemyndighet,för. Enhar ansvar

dennaliggaförkritiserats näraanvändareintervjuade attvissabl.a. av
gräns.

viktigautvärderingochuppföljning ärbetraktarroll, därDenna
offentligresultatstymingenmål- ochmedihophängerinstrument, av

verksamhetsansvar.decentraliseringmedföljandeförvaltning och av
rolltidigaremyndigheterscentralaskillnadviktiginnebärDen moten

Högskoleverket kanochSocialstyrelsenoch planerare.ansvarigasom
sjuk-ochhälso-hur bl.a.granskarSocialstyrelsenexempel.tjäna som

och kommuner utövarlandstingdetsköts,vården är sommen
detmotsvarandePå ärför den. sättansvarigaochverksamheten är
för,högskolornaochuniversitetenenskildade ansvararsomnumera

Högskoleverketmedanverksamhetsinoch planerarbeslutfattar om
nationell nivå.påhögskolesektomutvärderarochföljergranskar, upp

dessautvärderarrollellerbetraktar- ärdenna attaspektEn annan av
tidigarebehovklart änläge hari dagens störremyndigheter ett av en

de betraktar.sektordenresultatinfonnationmängd om
har olikasektorsmyndigheterolikafaktorYtterligare gör attsomen
fråninflytande EUgradenstatistikansvarför sittförutsättningar är av

istatistikomrâdenvissaMedanför.destatistikområdedetpå ansvarar
eller enbartlitetmycketinget,andraharreglerade EUhög grad är av

handförstaiEU-kommissionen,medstatistiksamarbetefrivilligt
statistiken, där SCBekonomiska ärframför allt denDetEurostat. är
överenskommelser ochbundenstarktstatistikansvarig, är avsom

övrigadevissaförgällerinom EU. Detta ävenregleringar av
Jordbruks-därJordbruksstatistiken,statistikområden.myndigheternas
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verket, tidigare ansvarigLES, liksom miljöstatistiken, däräven är
Naturvårdsverket ansvarig exempel.är är

Vissa de statistikansvariga sektorsmyndighetema har, eller fickav
reformen, för register ligger förtill grundävengenom ansvar som

statistiken inom deras område. vissa fall har sådana register dessutomI
betydelse för statistiken andra områden.påstor

Karaktären den statistikpå också olika mellanäransvaretsom avser
olika sektorsmyndigheter. Vissa har för statistik främst äransvar som

intresse för mindre medan andra har förexperter,av en grupp ansvar
statistik brett samhällsintresse.ärsom av

Kollektivet statistikansvariga sektorsmyndigheter uppvisarav
således i flera avseenden mycket heterogen bild.en

Till bilden hör också SCB, har det jämförelseatt störstautansom
statistikansvaret, skiljer sig från sektorsmyndighetema på flera
väsentliga Medan de statistikansvariga sektorsmyndighetemasätt. som
regel har uttalat sektorsansvar i samhället ligger uppgifterSCB:s påett
expertomrâdet statistik.
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EUinomStatistiksamarbete4

Europeiskadeninomsamarbetetdel iviktigblivitStatistik har en
olikapolitik inomgenomförakunnaUnionen. För gemensamatt en

längrebeslut. Juförunderlagstatistikbehövssamhällsområden som
jämförbarochdetaljeraddestodrivs,integrationenpolitiskaden mer

statistikansvariganågrakan konstateraUtredningen attbehövs.statistik
statistikområdet,påEU-samarbeteomfattandeharmyndigheter ett

statistik-begränsatrelativtellerlitethardemflestademedan ettav
med EU.samarbete

kommissionUnionensEuropeiskadenalltframför somDet är
Kommissionenförslag.olikautarbetandetstatistik isiganvänder avav

avdelningar,andraochgeneraldirektoratolikatrettiotalbestår ettav
utbildningarbetsfält,samhällsområde t.ex.harflestade ett somvarav

iarbetsfältgeneraldirektoratfinnsDärtillindustri. etteller varspar
sådant Eurostat,Ett ärpågåroch tvärs.funktionellastället är

detför attEurostatstatistikbyrå. Det ärkommissionens ansvararsom
olikai desituationenjämföraförfungerarstatistik attframtas som

statistikochsamhällsområdenolikainom sommedlemsländerna
ämnesinriktadeolikamellan deSamordninghelhet.belyser EU som en

dessasunderlättas attstatistikintressenhargeneraldirektorat avsom
årtvå gångergeneraldirektör mötsEurostats pergeneraldirektörer samt

CDIS.StatisticsCommunityCommitteeSteerings.k.inom onen
EU-organen,sidanmellan ålänkkanEurostat enaensomses

desidanandraoch åstatistikanvändarekommissionen,framför allt som
producerarstatistikmyndigheter. Eurostatmedlemsländemasenskilda

statistikställetsammanställer istatistikmycket somsjälv utaninte
känsligkanlänkpositionDennalevererar.medlemsländerna vara

ochstatistikanvändaremellanspänningaruppståriblanddeteftersom
unionsnivâ,Å påanvändarnastårsidan somstatistikleverantörer. ena

efter-statistikrelevantkommamåstedetsjälvklartdet attärattanser
Å denområdet.inomsamarbetepolitisktbeslutfattatsdet har omsom

kanstatistikmyndigheter,medlemsländemas varastårandra som
främstFrånstatistik.traditionella attsinändringar itillmotvilliga stora

istatistiksamarbetetharintressenstatistikanvändamasfrånutgåttha
deförförståelsefå allttenderat störreårenderegi attEurostats senaste

situation.statistikmyndighetemasnationella
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Kontaktema mellan Eurostat och medlemsländerna förs på flera
nivåer. Den högsta nivån den s.k. Statisticalutgörs Programmeav
Committee SPC, i vilken generaldirektörema för medlemsländemas
centrala statistikbyråer och för Eurostat Dennarepresentanter möts.

lägger bl.a. förslag till Eurostats femåriga arbetsplaner. Därtillgrupp
sker samarbete inom antal andra tiotalett sektoriellastort ettgrupper:
kommittéer, åttiotal specialiserade arbetsgrupperett s.k. tasksamt
forces.

Delar den statistik medlemsländerna harmoniserar för bliav attsom
jämförbar och levererar till Eurostat bygger på överenskommelser som

juridiskt reglerade,är medan viss statistik levereras inom förramen
frivilliga utvecklingsprojekt. Graden EU-samarbete varierar mellanav
olika statistikområden och hänger ihop med graden politisktav
samarbete inom olika områden. finnsSå starkt utvecklatt.ex. ett
samarbete vad gäller ekonomisk statistik medan kulturstatistikt.ex.
fortfarande i mångt och mycket nationell angelägenhet.är en

För Sveriges del har haftEU inflytande på väsentliga delarett stort
den officiella statistiken, före Sveriges inträdeäven i unionen.av

Åtskilliga de regler och krav avseende statistik ställts inomav som upp
följdesEU Sverige redan före inträdet, främst på grund medlem-av av

skapet i EES, också för möjligheterna till internationellaattmen
jämförelser i alla händelser har bedömts viktig.vara

Inom Sverige det SCB förär samordningensom ansvarar av
statistikfrågoma EU. SCB har bl.a. uppgiftgentemot spridaatt
information det statistiksamarbete sker inom tillEU berördaom som
myndigheter i Sverige, framför allt till berörda statistikansvariga
sektorsmyndigheter och till inom SCB har statistikansvar.program som
SCB skall också informera sig berörda statistikansvariga myndig-om
heters ståndpunkter inför EU-möten i de situationer där SCB försvarar
Sveriges deltagande, inför SPC-möten. förekommert.ex. Det att
statistikansvariga myndigheter har direktkontakter med Eurostat, it.ex.
specialiserade arbetsgrupper.

Omfattningen EU:s påverkan på svensk statistik, erfarenheterav av
SCB:s samordning ochEU bedömningargentemot vilket gehörav
Sverige f°ar för sina synpunkter inom EU:s statistiksamarbete beskrivs i
kapitel
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UTVÅRDERING
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utvärderingentillInledning

övergripande rubrikendenbetänkandet, hardeldennaI somav
framkommitresultatredovisas deUtvärdering, genomsom

redovisningenvaritarbete. harutredningens Det strävan göraatten
utredningensfrånoch värderingarställningstagandenneutral, dvs. utan

informationdenstrukturerad redovisningAvsiktensida. är att avge en
intervjuer.in, framföralltutredningen samlat genomsom

redovisningenellersig insamlingenSjälvfallet kan dock avvare
finns iställningstagandenneutralt. Subjektivaheltmaterialet göras

frågor intressantavalet vilkatillvägagångssätt,såväl valet ärsomavav
vilka resultatvärderingenfå på ioch relevanta äratt somavsomsvar

svårtrespektive relativt ointressanta. Dettaframträdandeviktiga och är
redovisathar utredningen dessutomvissa fallundvika. Iatt en egen

bedömning.
från långt-redovisningsdel fridock hålla dennaAmbitionen är att
förslagdet borde ochvärderingar hurslutsatser,gående vara omom

frågori fall skall ske. Dessaoch hur detta såbör åtgärdasvad tassom
förslagsdelen.tredje del, slutsats- ochbetänkandetsiupp

i fem delar.indeladutvärderingens resultatRedovisningen ärav
organisationeninnebärpåUppdelningen bygger synsätt attett som

vilket detistatistik kanofficiellakring Sveriges ett system,ses som
statistikansvarigastatsmakterna, SCB,finns antal aktörerett

uppgifts-andra producenter,sektormyndigheter, andra användare,
förstnämnda,dem.fl.. Aktörema, åtminstonelämnare styrtre

sitt agerande.statistiken genom
denna rubrikkapitlen undermed aktörerna.Redovisningen inleds I

uppstodsituationolika aktörerna upplever dendebeskrivs hur somnya
brafungeraoch vad dehur de harefter reformen, agerat anser

bra.mindrerespektive
gällerpåverkats vadstatistiken. denbehandlas själva HarDärefter

ansvarsför-omfattningtillgänglighet,innehåll,relevans,t.ex. av
möjligtlämpligt ellerdetUtredningen har inteändringama attansett

jämföra medframställs ellergranska all den statistiksjälv detalj attsom
försig tillutredningenstället harhur den tidigare. I vänt expertervar

få deras bedömningar.att
i första handaspekter inteFleraSedan riktas fokus på rörsystemet.

mellansamverkan aktörer,stället kontakter ochenskild aktör, iutanen
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gälleroch har därför hänförts till statistiksystemet. Detsamma
fåtal tillspridningen frånexempelvis frågor hur ettom av ansvar

det blivitmånga har uppfattats utanför Harsystemet.av personer
ansvarsfördelningen inomnödvändigt för dem känna till i detalj huratt

tilldet finns ingångeller upplever desystemet ut att en gemensamser
samordning ochredovisas resultatsystemet Här rör systemetsom av

gränsdragningar mellan olika aktörer i systemet.
statistik finns andraUtanför det svenska för officiellasystemet

och andra aktörer har inflytande på det svenska systemetsystem som
Europeiskaoch statistiken. viktig sådan aktör denden svenska En är
Europeiskafjärde redovisningen beskrivs denden delenUnionen. I av

officiella statistiken och deinflytande på den svenskaUnionens system
område..finns för samarbetet inom på statistikensEUsom

i sammanhangetUtredningen har bedömt det intressantär attatt
sista delen beskrivsstudera andra länders den femte ochIäven system.

för officiell statistik.kortfattat andra ländersnågra organisationer
perspektiv den svenskabedöms till för påDetta nytta att gevara

statistiken.
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agerandeoch derasAktörema5

styrningStatsmakternas5.1

officiellproducerasdet skallvilka områdenpåRegeringen avgör
haskallmyndigheterockså vilkaRegeringenstatistik. avgör som

interiksdagenföljdstatistiken.den officiella Somför attavansvar
statistikproduktion saknasanslag förtill samlatlängre ställning etttar

teoretiskt, pååtminstoneregeringenvid sidaninstans ettsom,aven
innehåll ochstatistikensofficiellapåverka denövergripande kansätt

omfattning.
statistik skallmycketemellertid inte hurRegeringen bestämmer som

överlåterregeringenPrincipenrespektive område.fram inom är atttas
sådana frågor.beslutstatistikansvarig fattatill respektive att om

mycketdetalj hurheller iregeringen intebeslutarFöljaktligen
Statistiken skallfårområde kosta.på respektivestatistiken rymmas

totalabudgetår.myndigheternas Denstatistikansvarigadeinom
kan därförofficiella statistikenpå densamhället läggersumman som

delarför dei huvudsak enbartberäknas.vidare Detinte längre ärutan
statsmakternafördet möjligtdär SCB har statistikansvar är attsom

följa kostnadsutveckling.statistikens
sammanhållentydligfinnsUtredningen funnit det inte någonhar att
statistikfrågor.hanteringengällerdepartementsnivå vadstrategi på av
statistikfrågor.mycket iolikaförefaller sigdepartementOlika engagera

underhardepartementfleramed förEn representantertvärgrupp en
tidfrågor. Påstrategiskaocharbetat medperiod senaregemensamma

leds frånnätverk,emellertid inte Etthar den sammanträtt. som
synpunkter påberörda departementsförJustitiedepartementet attsvarar

vid behov inhämtas.statistikfrågor
statistik-hanteringi departementensAvsaknaden enhetlighet avav

praktikenstatistiken istyrningfrågor medför departementensatt av
sektorsmyndigheterstatistikansvarigaVissavarierandesker på sätt.ett

anslagmyndighetenshur mycketi helt självaavgör stort sett somav
hand dehör i förstamyndigheterTill sådanautnyttjas för statistik.skall

deinnebärsamhällssektor.viss Dethar brett för attett enansvarsom
mindre del. Andrastatistikenför sektorn i därhar utgörstort, enansvar

via särskildaoch delvisförhållandevis hårtsektorsmyndigheter styrs
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anslag från statistik. Tillsina departement till viss angivenen
myndigheter specialdestinerade för viss statistikhar anslag ärsom som
hör SIKA och Kulturrådet.

områdenofta statistikanvändare. På fleraDepartementen ärär stora
statistikansvarigadet berörda departementet i derepresenterat

alltid.myndigheternas användargrupper. gäller dock inte Departe-Det
beställer oftaanvänder inte enbart officiell statistik,menten utan

kompletterande statistik för belysa specifika frågeställningar,kunnaatt
statistikofta icke-återkommande leder därför ofta tillDettanatur. attav

fram. beställningar riktar departementenengångskaraktär Dessatasav
ofta direkt innebärtill producent, i första hand till SCB. Det atten

sektorsmyndigheterna inomdepartementen inte alltid behöver påverka
få statistikbehovensina respektive departementsområden för att

statistiken skaffartillgodosedda. Kompletteringar till den officiella
departementen sig i stället direktkontakter medgenom egna
producenter.

Styrningen statistiksystemet under vintern 1997/98påsattesav prov
krav från Finansdepartementet förbättringar denpå avgenom

ekonomiska statistiken. statistik för vilken har statistik-Det SCBär
Vissa kraven hade sin bakgrund i EU-samarbetet. Det äransvar. av

självfallet förändringarinte möjligt dra skarp mellangräns äratt en som
initierade förändringar orsakats enbart nationellaochEUav som av
intressen. Utredningen bedömer emellertid flertalet de ökade kravatt av

hade krav önskemål frånfördes fram Finansdepartementet ochsom av
bas.EU som
tills dess hade flertalet omprioriteringar såvälFram SCB:s somav

statistikandra statistikansvariga myndigheters kunnat klaras genom
rationaliseringar, ofta för det berörda statistikområdet.inom ramen

möjliga följdRationaliseringama har i sin för varitdettur mesta som av
teknikutvecklingen. regel inte behövt drasStatistikvolymen har som

andra för-anslagen har minskat och utökningar ochtrots attner,
förstärkta anslagändringar statistiken har kunnat krav pågöras utanav

till statistiken fråga. nämnda krav på förbättradi Först ovangenom
ekonomisk statistik, blev fråga förändringar för kunnadet attsom,om

minskadgenomföras resursförstärkning, ställt tydliga krav påutan
statistikvolym på andra områden.

Eftersom möjlighetvid krav på omprioritering inte harSCB vägaatt
hänvisad tillstatistik andra verksamheter, sigansåg SCB attmot vara

föreslå ansvarigt departement då Finansdepartementetsom attvar
frigörasför förbättring den ekonomiska statistiken skulleresurser av

minskade satsningar statistik inom andra områden.på Dettagenom
ledde till reaktioner från statistikanvändare inom dessa områden,tunga

från flera och flera myndigheter inom deras områdendepartementt.ex.
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kundedepartementsnivåpåförhandlingarEfterforskare.från ensamt
mellanmedelomfördelning"räddas, bl.a.statistikendel avgenomav

departementen.
krävdessåledesdepartementsnivåpåförhandlingsärskildaDen som

brist vadpekar påbehov,statistikintressentersolikatillgodoseför enatt
tydligsärskiltstatistiken. Denstyrningen ärövergripandegäller den av

påpekarstatistik. Denprioriterasbehöverstatistikfall moti de annan
samhälletsöverblicksamlad överharinstansdet saknasatt ensomen

medförändringarföreslåmöjlighetharochstatistikbehov attsom
på SCB:stydligtsärskiltblirbehoven. Dettafrånutgångspunkt ansvars-

statistikfinansierartill SCBanslagetsamladedeteftersomområden,
anslagstilldelandeutanför dethör hemmaämnesmässigtsom

intresseområden.departementets
Finansdepartementet.tillhörtSCBde årundergälltharDetta

gällerfortfarandesituationmotsvarandebedömerUtredningen att
Justitiedepartementet, ärunderhör hemmaSCB1999,fr.o.m. somnär

finnsanvändarnastatistikanvändare. Delitenförhållandevis tungaen
pekar påExempletområden. attdepartementsandrainomdetför mesta

gällerdetmellan departementen närsamordningenbrister ifinnsdet
medinstanssaknasdetfunnitharUtredningen attstatistikfrågor. en

helhet.SOS-systemet i desspåverkansmöjlighetoch överöverblick
omprioriteringarförintressetrisk för göraockså attfinns attDet en

det saknasförbl.a.litet,varitansvarsområden har attSCB:svissapå av
dellågprioritera någonfackdepartementför attincitamentdirekta avett

till SCB.anslagetsamladedetfinansierasstatistikden genomsom
medförknippatdet intemed ärrisk hänger att egnaDenna samman

statistiken.behållafackdepartementetföranslagskostnader att
statistikansvariganågraÖnskemål frånutredningentillframförtshar

detstyrningytterligare närbehovpågårsektorsmyndigheter, ut avsom
statistiken.officielladenomfattasskallstatistikvilkengäller avsom

säkerställtskalldet attÖnskemålet syfteiframförts främsthar att vara
kostnadsfritt.principtillhandahålls idenochframstatistikviss atttas

påförsektorsmyndigheter, attstatistikansvarigafleraBakgrunden är att
statistikberoendeuppgifter,sina ärfullgörakunnaeffektivt avsättett

gällerdetfall,vissa närIdetstatistikområden t.ex.andra änfrån egna.
frågadetkanfrån SMI-H,statistikbehovNaturvårdsverkets omvaraav
myndig-Flerastatistiken.officielladenomfattasintestatistik avsom

Skogsstyrelsen.ochSIKASCB,situation,liknandeheter har t.ex.en
inommyndigheternastatistikansvarigadeprincipiDet som,är

vilkenbestämmertilldelats,myndighetenanslagför de somramen
harregeringendärområdendefram påskallstatistikofficiell tassom
frittmöjligheterstatistik. Derasofficiell attfinnasskalldetbeslutat att
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statistiken inom sina emellertidrespektive områden i praktikenstyra är
begränsade.

De statistikansvariga sektorsmyndighetemas möjligheter begränsas
av

de har brett statistikensamhällsansvar för inom denatt ett egna-
sektorn. sektorsmyndighetemas uppgiftDet hänsyn tillär att ta
andra användares statistikbehov. gäller såväl andra statistik-Detta
ansvariga myndigheters behov allmänhetens behov och behov isom
övrigt.

andra aktiviteter inom sektorsmyndighetemas områdeatt-
konkurrerar med statistiken anslagsmedlen.om

det på flera områden förekommer vissa anslag till denatt att-
ansvariga myndigheten specialdestinerade till specifiktär ett
statistikändamål.

hänsyn måste till nationella och internationella krav ochatt tas-
överenskommelser.

rad regler omgärdar den officiella statistiken.att en-

Regler reducerar de statistikansvariga myndigheternas frihet attsom
råda statistiken finns främst statistikförordningen.i sådan regelEnöver

kravet enligt statistikförordningens individbaserad§10 statistikär att
skall könsuppdelad inte särskilda skäl talar däremot. Devara om
föreskrifter, gäller offentliggörandeför all officiell statistiksom av
innebär på motsvarande i praktiken viss styrning, begränsarsätt en som
myndigheternas frihet hantera statistikansvaret.att

Till bilden hör officiell statistik inte enbart skall tillgodoseatt
dagens behov samhällsinformation. Hänsyn skall tilläven tasav
morgondagens behov. Användare har framfört till utredningen detatt
finns risk med den gällande organisationsmodellen, där samladen en
överblick i princip saknas, bakgrund den rådandesamt mot av
ekonomiska situationen, dagens behov f°ar dominera vidatt
prioriteringar.

samband med denI bakomlåg SCB:s nämndaprocess som ovan
försök omprioriteringar inom för sina statistikområden igöraatt ramen
syfte skapa för förbättringar den ekonomiskaatt utrymme av
statistiken, framkom tydligt frihetsgrader kraftigtSCB:satt var
beskuma rad krav.av en

Representanter för myndigheter med anslag destinerade tillärsom
specifika statistikändamål har framfört till utredningen de, denatt trots
styrning och begränsning detta innebär, upplever dessa anslag påsom

positivt innebärDe medlen blir skyddade i den meningensätt.ett att att
de inte kan bli föremål för konkurrens från alternativa användningar
inom myndigheten.
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och kravmed EUsamarbetethandförstadet iområdenfleraPå är
degällervadfrihetsgrademaminskarpraktikenifrån EU som

statistikensbestämmasjälva övermöjligheterstatistikansvarigas att
statistikönskemåloch samtdimensionering. Kravochinriktning om ny
utsträckninghögreden istatistik såbefintligharmonisering attpå av

tillländer hörfrån andrastatistikmotsvarandejämförbar medblir
statistiken.handpåmöjligheterna styrabegränsarfaktorer att egensom
med EU:sÄven principi överensstämmernationella intressenadeom

i debegränsningarfrågablipraktikensig ivisakan detintressen, om
beskrivsstatistikenpåverkan påfrihetsgrader. EU:sstatistikansvarigas

kapitelinärmare
helhet.dessstatistiken iofficielladenstyrningvissSCB utövar av

samordnaförvaltningsuppgifterför sina atthar inomVerket ramen
flerafunnitharUtredningenstatistiken. attofficielladenbevakaoch

uppgiftdennainnebördenviktigtdetanvändare är attatt avanser
tillsyns-talarSCBhittills. Inombättretydliggörs än enomman

bevaknings-fördjupninguppfattaskanvilketuppgift, avsom en
uppgiften.

ochanvändandeAnvändare:5.2

användarinflytande

Användande5.2. 1

Ökat användande

ökadfåtterfar,utredningenvadenligtstatistiken har,officiellaDen en
orsakerflerahar attfaktum t.ex.år. Dettaanvändning på ensomsenare

delvismånga,lättillgänglig ochblivithar attstatistikendelstor merav
statistik.samhället kräverarbetsuppgifter inya,

mångastatistikreformen göra är attdirekt medhar attorsakEn som
vilkenfrågoriinblandade röraktivthar blivitmänniskorfler som

denoch hurframskalldenvilketfram, påskall tassättstatistik tassom
statistikansvardetföljdspridas. Somochskall sompresenteras aven

personalderasdelharsektorsmyndigheterradtilldelatshar avenen
statistikproduktionenimycketsååtminstoneinsigbehövt sätta pass

kommakunnat ettde har överensområdederasinom att om
med SCB.vanligenproduktionsavtal,

sektors-statistikansvarigaolikahuravsnittetframgårSom omav
olika.gradensittuppfattat ärmyndigheter engagemangavansvarnya
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Medan vissa har sig aktivt och beslutat förändringar iengagerat om
innehåll, insamlingssätt, presentation eller val producent, hart.ex. av

andra i princip nöjt sig med betala förSCB fortsätta på iatt att
huvudsak före reformen.sättsamma som

Det tilldelade statistikansvaret tillsammans med det ökade behovet
statistiskt material för uppföljning och utvärdering medförthar attav

många statistikansvariga sektorsmyndigheter har sinökat statistiska
kompetens.

Många för statistikansvariga sektorsmyndigheterrepresentanter
upplever arbetet med har inneburit de har fåttatt ansvaret att upp

för vilken statistik finns och de har upptäckt hurögonen attsom
användbar den för dem. inte bara personalMen på dessa myndig-är
heter andra användare tagit plats i något de användar-ävenutan som av

reformenråd inrättades med anledning vittnar detta.som av om
enkätundersökningzutredningensI bland deltagare i användarråd

hälften dessa deras statistikanvändning hade ökatnära attuppgav av
under de åren. Lika många ansåg deras användandesenaste att var
oförändrat och endast litet fåtal de hade minskat sitt användandeett att

statistik. vanligaste anledningarnaDe till använda statistikattav mer nu
se diagrammet nedanävenuppgavs vara

arbetet ställer ökat krav på underlag i form statistikatt av-
statistiken har blivit bättre och relevant ochatt mer-

har fått inblick i vilken statistik finns.störreatt man som-

Den tredje anledningen, inblick, understryks ytterligare istörre svaren
på enkätens frågor, där många möjligheten fåöppna attattuppgav
information den statistik finns eller planeras viktigom som som en
fördel med delta i användargrupp.att en

Användarråd inte något för reformen. harSCB sedan länge olikaär nytt
former användarråd för statistik inom olika områden. deltagareDeras ärav
självfallet redan väl bevandrade i statistiken. Vad dennaär attsom avses ovan
kunskap i och med reformen spridit sig allt fler.till
2Enkätresultaten i sin helhet i bilagapresenteras
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ökatanvändandedittFråga Varför har19.
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0
i annatnyttmittstörremer

arbetearbeteinblickrelevant

från desvarandepå ingenfall berori attför SCB:ssaknasstapel treAtt grupper
svarsaltemativetaktuelladethar angettgrupperna

Svarsaltemativ:
åren.mig defor/ relevant senasteblivit bättreharStatistiken mer-

statistik finns.i vilkeninblickfåttJag har större som-
användande.Mitt ökatkräverarbete-

har arbete.Jag nyttett-
vad.Annat. Ange gärna-

Kan avgöra-

användandeMinskat

harreformenansvarsspridningtill denpositivadock inteAlla är som
för-situationdagensuppleverstatistikanvändareVissa attinneburit.
tillvända sigmåstedeeftersomstatistikanvändningderassvårar nuav

samhällsområden.olikafrånstatistikfåförmyndigheterolikaflera att
statistik ochvilkenhadet svåraredetta attgörDe att grepp omanser

sådanafrämstgällertillgå. Dettafinnspublikationervilka attsom
vidsigoch harreformenföreanvändare redan vantanvändare varsom

enbart SCB.tillvända sigkunnaatt
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5.2.2 Användarinflytande

Användarinflytandet statistiken mycketöver förett tungt argumentvar
statistikreforrnen. Sektorsmyndigheter samtidigt huvud-ärsom
användare statistiken blev statistikansvariga. skulleDessa få ett stortav
inflytande vad gäller statistikens innehåll. möjlighetDeras direktatt
påverka skulle bli för det den statistik efterfrågasärgarant atten som

blir producerad.som
Ett grundläggande motiv för lägga statistikansvaret påatt ut

sektonnyndigheter vidare det skulle bli tydlig dialogattvar en mera
mellan statistikanvändama och producenten följd att ansvaretsom av
för statistikområde kombineras med förett medlen tillansvaret
statistiken.

fannsDet föreställningäven SCB hade konservativatten om en syn
på vilken statistik skulle produceras. Genom decentraliseraattsom

och användarna inflytande skulleansvaret möjligheternastörre attge
förnya statistiken komma öka.att

Inför statistikreforrnen fördes intensiv diskussion huruvidaen om
andra användare de huvudanvändare tilldeladesän statistikansvar isom
praktiken skulle komma få sina synpunkter tillgodosedda. Till andraatt
användare räknades också allmänheten. Såväl allmänhetens tillgång till
statistiken möjligheter påverka statistiken ifrågasattes.attsom

Respektive myndighet har för alla statistikbehov inom detansvar
statistikområde innebärDet för s.k.ansvaret ävenattsom avser. ansvar
sekundäranvändares behov så långt det möjligt blir tillgodosedda.är
Enligt Genomförandekommittén det viktigt statistikansvarigär att en
myndighet lyhörd för ändringar i önskemålenär inom sitt område.
Den statistikansvarige skall efter samråd med övriga användare ta
ställning till statistikens innehåll och omfattning inom området.m.m.

SCB skall enligt Genomförandekommittén ha samlat förett ansvar
bevaka sådana behov fleraatt områden eller i övrigtspänner översom ,riskerar falla mellan flera stolar. Vidare skallatt enligtSCB Genom-

förandekommittén bevaka beställannyndigheter föratt tar attansvar
tillgodose olika användarintressen. harSCB härvid särskilt beaktaatt
allmänintresset statistiken i fråga.av

De sektorsmyndigheter fick statistikansvar bedömdes såledessom
själva huvudanvändare inom respektive område. Därutöver finnsvara

rad andra användare på samtliga statistikområden. Utredningen haren
studerat dels hur de statistikansvariga sektorsmyndighetema själva
upplever sina möjligheter påverka statistiken i den situationenatt nya
efter refonnen, dels hur andra användare upplever den situationennya
och sina påverkansmöjligheter.
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statistik-desidanvidanvändares,andra avFör garanteraatt
planering,exempelvispåinflytandesektorsmyndighetema,ansvariga

allauppmanadesstatistikentillgängliggörandeochproduktion av
statistikenföranvändarrådinrättamyndigheterstatistikansvariga att

användarrådenkartlagtharUtredningenområden.respektivesinainom
iledamöterurvalblandenkätundersökning ettgenomförtoch aven

programrådrespektiveanvändarrådSCB:sochsektorsmyndighetemas
statistikenbetydelserådenssåvälpåderasbildfåför somatt synaven

reformen.efterstatistiksystemetoch
statistikansvarigavid sidananvändarestuderatharUtredningen av

Blandurval.intervjuaanvändarråd ettattoch derasmyndigheter genom
användare,breda "härvidharanvändarrådenutanföranvändarna

särskiltbedömtsområdenflerafrånstatistikanvänder varadvs. de som
intressanta.

inflytandeupplevelseranvändaresOlika av

sektorsmyndigheternastatistikansvarigaDe

tilldelat ärstatistikansvarfick sigsektorsmyndigheter ettDe som
ansvarsområden.sinaochtill reformenpositivamycketvanligtvis nya

statistik-demmellankontaktendenhur tätarevittnar somDe om
relevans,ökadinneburitofta harstatistikproduktionenanvändare och

användande.och ökatökad kvalitet
ekonomiska ärmedföljandemedofta resurserDe ansvaretattanser

deocksågällerinflytande. Dettaochbefogenheteravgörande för deras
statistikanvändaresektorsmyndigheter ärstatistikansvariga avsom

områden.dessaallaföransvarigasjälvainteområden, ärfrån flera men
harutredningensektorsmyndighetstatistikansvarigEn som

ansvarigsjälvochområden ärfrånstatistikanvänderintervjuat storatre
deeftersomtvå ärandradeförmedan SCBdem,för ett ansvararav

relevansenochkvalitetenintervjuadesektorsövergripande. De attanser
bl.a.grundansvarig påmyndigheten ärområde därdetpå avökathar

med SCBsamarbeteiinförtmyndighetendefinitionerförbättrade som
områdena,andra tvådePåSCB.påkunnatdenoch störresättaatt press

deandrablandanvändaremyndighetendär anserärdäremot, en
detupplever mestapåverka. Man attsvåraredet avintervjuade är attatt

ideltagarnaochfastliggerredan attstatistikenplanerade program-den
kantenilite att tungaskrapa samtmöjlighetharendastråden att

särskildastatistikbehovsinatillfredsställerofta upp-användare genom
områden.dessainomstatistikenordinariedensidanviddrag av
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fåtalEtt statistikansvariga sektorsmyndigheter upplever inte sitt nya
påtagligt berikande uppgiñ. Det sig myndigheterröransvar som en om

inte i första hand har erhållit sitt statistikansvar i egenskapsom av
huvudanvändare, i stället historiska eller praktiska skäl.utan Dettaav
gäller Finansinspektionent.ex. åtminstone delar dessavattsom anser
statistikansvar inte med myndighetens övriga verksamhet.passar

På de områden där SCB statistikansvarig myndighet detär är som
regel inte möjligt lika tydligt spåra den effektatt gynnsamma av
analyskompetensens återverkningar på statistiken flerapånoteratssom
områden med analyserande myndighet statistikansvarig. Deten som
saknas visserligen inte kontakter med användarna dessa kontaktermen
tycks ibland inte analys-feedback på statistiken. På denge samma
ekonomiska statistikens område, har SCB goda kontakter med det.ex.,

i två användarna Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.stora
Användare Finansdepartementet efterlyser dock analys-ännu mer
inblandning i själva statistikproduktionen i syfte öka kvaliteten.att

Andra användare

andraFör användare de statistikansvariga sektorsmyndigheternaän
själva finns flera möjligheter påverka statistiken, deltagande iatt varav
användarråden den formaliserade. Andraär möjligheter bl.a.mest är att
ha kontakt med producenten vanligen SCB, med regeringskansliet,
med andra myndigheter eller direktkontakt med den statistik-genom
ansvariga myndigheten utanför användarrådet. Några statistikansvariga
myndigheter betraktar telefonförfrågningar utifrån centralt.ex. som en
källa för kunskap användarbehov.om

Möjligheten för andra användare huvudanvändama påverkaän att
statistiken har, enligt utredningens uppfattning, successivt förbättrats.

blirDet successivt allt vanligare statistikansvariga myndigheteratt
arbetar med användargrupper i form.någon Fortfarande saknas
emellertid användargrupp på några statistikområden. En samman-
ställning de användargrupperöver i arbete hösten 1998 fram-som var
går bilagaav

Inom vissa statistikområden saknas användargrupp följd attsom av
användarsituationen medför det inte har bedömts befogat medatt vara

särskild användargrupp. Riksrevisionsverket och Riksgäldskontoreten
hör till de myndigheter sig ha svårt identifiera andraattsom anser
användare sin statistik. Andra statistikansvariga myndigheterav som
har för statistikområden där användargrupper saknas äransvar

ÖverstyrelsenKonjunkturinstitutet, för civil beredskap, Ekonomi-
styrningsverket, Jordbruksverket och delar NUTEK.av
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användar-befintligaredanvalt byggaharmyndigheter utNågra att
statistikfrågor,ändamålandraför änuppbyggdaursprungligengrupper,

flestaallrastatistiken. Demed frågor rörarbetardeså ävenatt som
huvud-statistikfrågormedemellertid inrättatsharanvändarråden som

deiuppgifter,andravissa ävenhar dessutområdenuppgift. Några av
uppgifter.näraliggandevanligensignyinrättade. Detfall de rörär om

förutnyttjastill registerinformationsflödetkanDessa somt.ex. avse
statistikändamål.bl.a.

bevakningspeciellmedledamöteranvändarråd ingår somvissaI
exempelvishörbevakningsuppgifterTill sådanauppgift.huvudsaklig

fall hai mångasigDessauppgiftslämnandefrågor.bevaka anseratt
behandlas iUppgiftslämnaraspekterinsamlingsfasen.påverkakunnat

avsnitt 5.6.

användarrådAnvändare i

uppfattningenvanligastedenenkätundersökning ärEnligt utredningens
bra3. gångminstvanligtvisträffasDefungeraranvändarråden omenatt

deltagande iderasDeltagarnaoftare. attbetydligti fallvissaåret, anser
förfå gehöriblandåtminstonesigdeochmeningsfulltråden är anser

användarrådenideltamedfördelarnavanligastesynpunkter. attDesina
och visspåverkamöjlighetinformation,får attattvara manuppges

tidskrävande. DetdetNackdelen ärstatistikproduktionen. är attiinsyn
upplevsstatistikeninformationtidigjustviktigt somatt attär notera om

tycksanvändarråd. Detideltafördelarna medde omsomattstoraaven
ändåstatistikenpåverka ärintresseinte såhar attde stortäven avsom

den.informationbetjäntamycket omav
tidigarepåfortsättninganvändarråden ärdelTrots enatt en av

tycksstatistik,diskuteraförskapadesbörjan attfrånintegrupper som
påanvändaresolikaframfåanvändas tillutsträckning synattide stor

statistikensdiskussionerdvs.relevans,ochinnehållstatistikens om
samhällsområdet. Dettaaktuelladet en avtäckning varaangesav

irådsledamötemafjärdedelarhuvudfrågor nära trerådsmötenas avav
ibland,statistikinte tasSakfrågor rörenkätundersökningen. uppsom

frågorPraktiskaråd.femteiendasthuvudfråga somvartär enmen
råden,vanliga iganskadäremotmetoderellerinsarnlingsrutiner är men

endastenkätundersökningeniSvarsfrekvensen3 viktigt varDet attatt noteraär
intemissnöjdadedetinnebära mestär somskulle kunna attt.ex.%. Detta50

gradi högreSvarsfrekvensenlågadentroligtemellertidDet atthar ärsvarat.
fallvissaanvändarråd iimedsittervilka varuppgifternapåberor att somom

inaktuella.
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inte lika vanliga frågor innehåll och relevans. tabell nedan.Sesom om
En fullständig resultaten enkätundersökningenredovisningmera avav
redovisas i bilaga 1.

Enkät till ledamöter i användarråd hos SCB och statistikansvariga sektorsmyndigheter.
Fråga oña följandeHur på mötentas upp gruppens

TotaltTas Tas Vet /Tas nästanupp
ibland alltid upp/ kannästan är

aldrig mötets avgöraen av
huvudfrágorupp

sakfrågor 100 %20 % 57 % 18 % 5 %som
inte rör stat.
Statistikens 5 % 20 % 73 % 3 % 100 %
täckning av
samhällsomr...
Frågor bef. % 40 % 50 % % 100 %5 5om
eller planerad
statistik...
Frågor 45% 38% 12% % 100%5om
statistik-

inomansvaret
området *..

dvs. innehåll och relevans, vilken statistik bör finnas och vilken intet.ex. som som...,
bör eller behöver finnas. olikaPrioriteringar mellan slags statistik inom omrâdet.

insamlingsrutiner och metoder.t.ex....,
* vilken myndighet bör för viss statistik.t.ex. som ansvara en...,

flesta deltar i användarråd upplever sigDe ha andra kanalerävensom
för påverkan, framförallt i kontakter med andra myndigheter, med
producenten eller produktion inhandlingellergenom egen egen av
statistik. Några i användarråd de saknar andraSCB:s attanger
möjligheter medan ingen i de andra användarråden dettaanger
alternativ.

Enligt utredningens dock vissamed användare fungerarintervjuer
användarråd inte lika effektivt. statistikansvariga sektors-Några
myndigheter anordnar användarråd önskar ochsom mer engagemang

konkreta synpunkter från deltagarna. Också vissa deltagaremer anser
de användarråd de deltar i fungerar bra för användarpåverkan.inteatt

fungerarDäremot de informationskanaler.som
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användarrådutanförAnvändare

allmän-samråd, främstorganiseratutanföranvändarefrånInflytandet
Upplysningsfunktioner,fåsvårareintresset, ettattär om.grepp

användarråd.irepresenteraderegel inteoch liknandebibliotek är som
denhelaprincipistatistikbehov,brettDe representerar ett avsersom
blirvanligtvis intedetillskälstatistiken. Dettaofficiella är attett

bland deinteräknasanvändarråden.i De tungarepresenterade
undantagstatistikområde. Ett ärenskiltnågotinomanvändarna
roll ochbredsådan ärbl.a. harKommunförbundet, ensom

användarråd.i flerarepresenterat
skärintresseområdenvilkasanvändareochanvändareBreda
visspåfokuseratregionalt ellerledd t.ex.påstatistiken enannanen
kanframdelessektorsområden ävenåldersgrupp ärän grupper som

jämförbarfå denochstatistikenerhållamedproblemfå attattantas
harintervjuatharutredningenanvändarebredaområden. Demellan

för-bådeolikapekar pårefonnen. Deerfarenhetervarierandedock av
innehåll, tillgäng-framför allterfarenheteroch nackdelar. Deras avser

och inflytande.lighet
etableradehadereformenredan föreframförallt deVissa, som

överskådligt,varit bättre merdet hadekontakter med SCB, attanser
ansvarig.fortsatthadeSCBlättillgängligt trovärdigtoch att varaom

positiv ochmycketspridningendäremot, ärAndra, att ansvaravanser
sinatacksektorsmyndighetema, ämnes-statistikansvarigadeatt vare

statistik.gällerdetkontakterberikandekunskaper närär
förkananvändare, representanterFlera de sägas varasomav

sektorsschemat. Dein iintebehovharallmänintresset, passarsom
inflytande påochinformationkanaler försig ofta sakna omanser

statistiken.

Ökad ämnesexpertis ochmellannärhet5.2.3

statistikexpertis

ämneskunskapsåvälmöjligt behövsbli brastatistik skall såFör att som
närhetbehövsdetpraktikeninnebär istatistik.kunskap Det attomsom

aspektviktigämnesexpertis. Dettastatistikexpertis och ärmellan aven
användarinflytande.

bl.a.kännedomomfattarstatistikkunskapennödvändigaDen om
statistik inomjämförelsemöjligheterochproduktionssätt motmetoder,

ämnesområden.andra
Ämneskunskap kanstatistikproduktionförviktig t.ex.är varasom

verksamhetför denförutsättningarregler ochändringar ikunskap om



Aldörerna64 och deras agerande SOU 1999:96

statistiken belyser och kan innebära definitionervissaattsom som
måste ändras för relevanta. finnsDet exempel fel i utfördapåatt vara
uppdrag avseende statistikproduktion där orsaken troligen bristvar en
på djupare ämneskunskaper.

Närhet mellan statistikproduktion och analys statistiken i sittsattav
sammanhang såväl förbättrar statistiken ökar dess relevans försom
analyserna, vilka därmed f°ar bättre kvalitet. Analysen fungeraren som

effektiv kvalitetskontroll.en
Att statistisk infonnation, förutom finnas i statistik-att rena

publikationer och databaser, in i publikationer riktar sigäven sätts som
till läsare söker olika information samhällsområdetyper ettsom av om
ökar dessutom statistikens spridning till bredare krets läsare.en av
Analyserarande och sammanfattande publikationer inom visstett
sakområde fungerar ofta inkörsport till området för den ännusom som
inte så insatt.är

önskan ökad analysnärhet,En bl.a. ovannämnda skäl,om av var en
viktig faktor bakom statistikreformen och del i det kallade fören man
användarinflytande.

Det regel funktionellt vissa statistikexperter och andraär ärattsom
tycks haMånga föreär reformenämnesexperter. gränsenansett att var

så statistikexpertisen för ochsatt att tog ämnes-stort utrymme att
kunskapen kom för litet i beslut rörande statistiken. ochI med flytten

på flera områden ändrades så fickämnesexpertisgränsen attav ansvar
inflytande. andraPå områden förblev huvudansvaret hosstörreett

statistikexperten SCB.
innebärDetta det på SCB:s statistikområden krävs andraatt sätt att

bygga in påverkan från ämnesexpertisen i statistikproduktionen. Det
kan ske fungerandeväl användarråd och andrat.ex. tätagenom genom
kontakter med användare. Ett särdrag gäller de deflestasom av
statistikområden SCB för det saknas tydligär att expertansvarar en
eller huvudanvändare. iDet stället fråga samarbeta medär näraattom
flera och på feedback från flera.att ta vara

behöverDessutom SCB producent ämneskunskap änsom mer
tidigare för kunna konkurrera med andra institut och liknandeatt
tänkbara producenter både ämneskunniga inom visst områdeär ettsom
och ganska statistikkunniga. Risken statistikansvarig sektors-om en
myndighet väljer sådant institut producent kan blirdetett attsom vara
olika producenter för varje område, vilket troligen möjlig-minskar
heterna till samordning och jämförelser mellan områden. flerJu
producenter medverkar, desto krav kommer ställas påstörre attsom
insatser syftar till vidmakthålla statistikens samordning.attsom



deras agerande 65ochAktörerna1999:96SOU

har det blivit efter reformenHur

närhetidealt skaparför hurstandardrecepttycks inte finnasDet ett man
Reform-produktion/statistikexpertis.analys/ämnesexpertis ochmellan

utpekadeområden ochvissafickinnebar SCB överatt ansvaren
bådevilket innebärför andra,blev ansvarigasektorsmyndigheter att

modellen medochansvarigastatistikexpertermodellen med som
modellernabäggeparallellt.ansvariga existerar Iämnesexperter som

ochproduktion starkochmellan analysfinns fall där närheten är
gäller.fall där detta inte Dettafinns ocksåfruktbar och har ökat. Det
överlägsen igenerelltmodellpekadet svårt ärsettgör att somen

Även olikatill sin karaktärstatistikenavseende. det faktumdetta äratt
kategorisera.till svårighetenstatistikområden bidrarmellan olika att

statistikansvarigsektorsmyndighetNär ären

Ökad tillviktigaste skälendeanalysnärhet ansvarsöver-ett avvar
detta ha fungeratfall tyckssektorsmyndigheter. mångaföringen till I

med beroendettillsammansstatistikansvaretDetavsett. avnyasom
sektorutvärderingsarbete sinochför uppföljnings-relevant statistik av

fåttmyndigheter harstatistikansvarigahar gjort många ettatt nya
och skapastatistikproduktionenin iaktivt sigincitament att ettsättaatt

gjort detta har de,deproducent. Närsamarbete med SCBintensivt som
vissaupptäcktområdet,sakkunskap påsintack att t.ex.vare

och förbättras.aktualiseraskunnatoch klassificeringar hardefinitioner
såväl för dem självaanvändbarhet,statistikensallmänna insikt iDeras

dessutom ökat.för andra harsom
Ämnes- inneburithar därmedanalysexpertemasoch engagemang

användande. vissaökat Föranalys ochrelevans, kvalitet,förbättrad mer
förbättrats tackhatillgänglighetenanvändare kan sägasäven vare

medinformation blandasstatistiskpublikationer därdelvis annannya
innebär dockfaktumsamhällsområde.inom Sammainformation ett en

gäller främstanvändare.för andra Detförsämring tillgänglighetenav
områden.ibland från flera Derasenbart statistik,efterfrågarde som

finnsinformationenstatistiskasåvida inte densituation försämras, även
fleramed statistiktillsammansstatistikpublikationer ochi omrena

samhällsområden.
statistik-ochmellanoch fungerande kontakterIntensiva ämnes-
exempelkompetensutveckling. Ettömsesidigfungerarexperter som en

årliga tvådagars-detta deför åstadkommaaktivitet äratten
Högskoleverket ordnarochberörd personal vid SCBkonferenser som

telefonkontakter ochkombinerade medSådana aktivitetertillsammans.

3 19-1312
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kring speciella frågor till ständigt aktualisera olikatorde bidramöten att
frågor kring statistiken och leda till den vidareutvecklas ochatt
förbättras.

finns emellertid exempel den ansvarsrollen inteDet även att nya
har inneburit någon ökad närhet mellan statistikproduktion och analys.

kan bero på den sektorsmyndighet fått statistikansvar inteDetta att som
har sådan roll det naturligt sig i statistiken.äratt atten engagera
Exempel detta Finansinspektionen Ekonomistyrningsverket.på ochär
Finansinspektionen har framfört deras statistikansvarde attatt anser
går utanför deras intresse- och bevakningsområde.gängse

Uteblivna positiva effekter kan också bero på relationerna inte äratt
de bästa mellan den statistikansvariga myndigheten och producenten
SCB. vissa fall kan visst misstroende den andre frånI ett mot noteras
bägge vilket naturligtvis inte kontakter innebärparter, gynnar som
ömsesidig kompetensutveckling.

misstroende från statistikansvarigNär SCB sektors-mot en
myndighets sida förekommer vanligen medhar det dennegöra attatt
tror/anser följd monopolliknande ställning och sinaSCB sinatt som av
olika roller i inte i sin prissättning. SynpunktenSOS-systemet justeär

SCB uppvisar slags storebrors-beteende förekommer också.att ett
Misstroende förekommer också i riktning, dvs. från aktuellmotsatt

producerande enhet inom sin sektorsmyndighet.SCB Dettamot
misstroende har ofta tror/ansermed SCB-personalen dengöraatt att att
andra myndigheten har alltför på statistikbehoven inomsnäven syn
området, exempelvis den endast bryr sig sina och inteatt egnaom
andra användares behov. SCB-personal sig ibland föräven attoroar
sektorsmyndigheten, i sin relativa okunnighet vad krävs för attom som
uppnå god kvalitet i statistikproduktion, förändringargenomför i t.ex.
insamlingsmetod eller val producent försämrar kvaliteten.av som

Exempel på områden där dessa slag har framförts, isynpunkter av
ellernågon båda riktningama, de områden där LES, SIKA,är

BRÅSocialstyrelsen och ansvariga.är

statistikansvarigNär SCB är

Erfarenheterna från de statistikområden där fortfarande åvilaransvaret
visar det finnsSCB olika skapa närhet mellan produktion ochsättatt att

analys. felDet påstå sådan närhet saknas överlag på deatt attvore
områden där statistikexperten och inte dvs. SCB,ämnesexperten, är
statistikansvarig.

område har och kontakter med analysexpertisEtt nära tätasom
utanför statistikproduktionen delar den ekonomiska statistiken.avär
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Konjunktur-framföralltochmellan SCBkontakterföreliggerHär täta
GenomförandekommitténsUnderFinansdepartementet.institutet och

statistik-tilldelasskulleKonjunkturinstitutetövervägdesarbete om
hosskulleföreslåvaldekommittén stannaatt ansvaretattansvaret, men

SCB.
kontaktfinnsdetansvarsområde där näradel SCB:sEn enavannan

har analys-välfärdsstatistiken. Härdelar avämnesexpertismed är
harSCBorganisation delsförts in i SCB:skompetens att egengenom

harforskaredelsanalyskunnig,ochpersonal attär ämnes- genomsom
denpåminnerModellenanknytning till SCB.mycket nära somomen

iekonomiska statistiken Norge.för dentillämpas
där någonansvarig,där SCBområdenfinns också ärDet men
utvecklats.haranalys inteproduktion ochmellannärhetnämnvärd

området såstatistiken inom äranvändarnapåkan beroDetta att av
samarbetefunktionellt meddet inte tättsplittradeoch ettmånga äratt

fruktbartbero påsjälvfallet ocksåkandem.med någon Det att ettav
områdenetablerats. Påinte har ärhelt enkeltsamarbete avsom

för vilkasjälvklartmindredetkaraktär, kansektorsövergripande vara
analys böranvändarevilkasyften och för göras.en

statistikansvariga5.3 De
rolli sinsektorsmyndighetema nya

såvälutifrånhuvuduppgifter hörstatistikansvarigasde egetTill att som
myckettill hurställningstatistikbehovanvändaresandra ta resurser

statistikvilkenomrâde,respektiveinomstatistikenskall läggassom
Statistikenskall ordnas.produktionenoch hurproducerasskallsom

behov.samhällets Dessutomtilllöpande ochutvecklasskall anpassas
ochforminnehåll,statistikensbestämmastatistikansvarigadeskall

kvalitetskontrollerasochskall dokumenterasStatistikenfrekvens m.m.
allmäntstatistiken skallofficielladenpublicering och görasföre

ADB-baserade medier.form eller viai tryckttillgänglig
ansvarsuppgiftenipraktiken ingår avgöradet iinnebär attDetta att

iområdetfram inomskaområderespektivestatistik påvilken tassom
Hit hör intesamhällsinformation.allmänintressettillgodosesyfte att av

morgondagens.ocksådagens intressenter,enbart utan
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Skillnader mellan statistikansvariga5.3.1

sektorsmyndigheter

flestaDe de sektorsmyndigheter blev tilldelade statistik-ettav som
har sina huvuduppgifter skapa och sprida kunskapattansvar som en av

"sin samhällssektor. uppgiftDenna uttrycks vanligtvis i derasom
myndighetsinstruktioner med verb följa utvecklingen, be-som
skriva, analysera, informera, utarbeta beslutsunderlag etc.

dem har statistikansvaretFör vanligtvis upplevts naturligtettsom
och värdefullt komplement till denna uppgift. Statistiken blir viktigen
källa for analyser och utredningar. oftaDe de tack detattanser vare

har kommit använda statistiken vilket berikaransvaret attnya mer,
deras utredningsarbete. myndigheterDessa vanligtvis relativt aktiva iär
sin roll statistikansvariga och uppnår ofta de fördelar beskrivssom som
i avsnittet ökad närhet mellan ämnesexpertis och statistikexpertis.om
Många dem har också, tack sina många kontakter inom sektorn,av vare
knutit flera nätverk positivt påverkar hela informations-samman som
och kunskapsflödet, till för såväl statistikanvändare förgagn som
utredare, policyansvariga, allmänhet m.fl.

Dessa myndigheter har vanligtvis sådan storlek och infrastrukturen
det inte blir alltför tyngande eller dominerandeatt ansvaretnya en

uppgift. Många dem hade frånredan början viss statistik-av en
kompetens eller behövde skaffa sådan andra skäl det till-även änav
delade statistikansvaret.

flestaDe dessa myndigheter har vidare reell möjlighet i sinattav en
interna budget prioritera statistik andra områden. LES och SIKAmot är
dock exempel på myndigheter visserligen in beskriv-påsom passar
ningen analys- och informationsuppgiften och statistikansvaretsav
betydelse komplement till denna, på grund sin litenhetsom men som av
och avsaknad andra uppgifter i praktiken har småtyperav av
möjligheter prioritera mellan statistik och verksamhet.att annan

fåtalEtt de sektorsmyndigheter fick statistikansvar har inteav som
kunskapsspridning sektorn framträdande uppgift. harDeom som en
fått sitt statistikansvar på delvis andra grunder. huvudsyfteDeras iär
stället fatta beslut vilka regler skall förgällaett annat, t.ex. att om som

visst område i flera fall fatta beslut enskildaett samt att rörsom
individer. myndigheterDessa upplever vanligtvis statistikansvaret som
något sidoordnat, inte direkt har med den övrigagöraattmera som
verksamheten. Därmed deras i statistikansvaret inte likaär engagemang

Till myndigheter kan hänföras till denna hör Centralastort. som grupp
studiestödsnämnden, Riksgäldskontoret, invandrarverkStatens och i
viss mån Finansinspektionen. flesta dem fåttDe har sitt statistik-av
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Genomförande-följdhistoriska skäl och inte som avansvar av
kommitténs prövning.

sektorsmyndigheterdessa två ärSkillnaden mellan avgrupper
andraellerrenodlade i dendelglasklar.naturligtvis inte En är enamer

varierandeuppgifter mycketantalandra harriktningen, stortett av
uppdelningensammanhang dockdettaglidande.karaktär. Skalan I ärär

tydliggörande.
sektors-statistikansvarigamellan deväsentlig skillnadEn annan

myndigheter harSmåstorlekmed derasmyndigheterna har göra.att
statistikansvarsköta sittdet gällerofta problem än större.närstörre att

gällerutslagsgivande detochPersonberoendet blir närstörre mera
vidproduktionförhandlingarochstrategiska valexempelvis om

vid övriga.statistikfrågorarbetar medfåmyndigheter där änpersoner
för statistik-med småmyndighetervanligareDet är även att resurser
andra.förvaltningsfunktionfrån SCB:sarbete önskar stöd änt.ex.

statistikansvarigaSkillnader mellan5.3.2

ochsektorsmyndigheter SCB som

statistikansvarig

hänger ihopstatistikansvarig och övrigaSkillnaderna mellan SCB som
har de flestaroll i samhället. Somi derasmed skillnaderna nämnts ovan

framträdande uppgiftsektorsmyndighetemastatistikansvariga ensom
inte harEftersom SCBsamhällssektor.sprida kunskap ettatt om en

uppgiftuppgift. SCB:sheller dennahar inte ärsektorsansvar, SCB att
myndig-samhällssektorerdefram statistiktill detatt tas somomse

tillgänglig istatistiken blirtillför ochheten har statistikansvar att ense
Övrigt andrasdet oftakunskapsspridandegrundläggande mening. är

sköta.sak att
de flesta övrigafinansierat pådessutom änSCB sättannatär ett

helt anslags-helt eller såMedan övrigamyndigheter. är gott som
inklusive den kunskaps-uppgifter,alla sinaoch utförfinansierade

delvisfinansieratanslaget, SCBförspridande uppgiften, inom ärramen
skillnad ileder tilluppdragsintäkter. Dettaanslag delvis enavav

kanprissättning. Manavgiftsbeläggning ochvad gällersynsätt
siguppgift kompenserahar imedan SCBförenklat attsäga att

den statistikanvändningentillservice i anslutningekonomiskt för av
sektors-statistikansvarigaför, har demyndigheten ansvararsom

inklusivesprida kunskap,kostnadsfrittuppgiftmyndighetema i att
bidragande faktor till dennastatistik.inkluderar Ensådan annansom

förharstatistik SCBvolymen avsevärtskillnad ärär att ansvarsom
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iövriga myndigheters. Prisfrâgoma behandlas ingåendestörre än mer
kapitel.ett separat

Rollskillnaden mellan statistikansvarig och övriga innebärSCB som
vidare myndigheterna har olikheter i basen för sitt allraDeatt ansvar.
flesta har kunskaper samhällssektor bas för Föransvaret.om en som
SCB, däremot, baseras på slags teknisk kompetensansvaret en -
statistikkunnandet. får bl.a. konsekvens flertaletDetta attsom
myndigheter har inflytande planeringen inom sina områdenöverstörre

vad har. innebär de i högre grad vilken och hurSCB Detän avgöratt
mycket statistik skall fram sina respektivepå områdentas utansom
inblandning sitt departement. departementetPå SCB:s områden harav

möjlighet påverka planeringen. Skillnaderna utvecklas vidarestörre att
i avsnitt SCB:s agerande.5.4.2 om

aspekt har med de olika rollerna sektors-En ärgöraatt attannan som
myndigheterna lättare kan misstänkas ha partsintressen iSCBän
statistiken. i kapitel de sektorsmyndigheter fåttSom 3nämnts är som
statistikansvar vanligtvis inte ansvariga för den verksamhetnumera

statistiken i stället andra myndigheter ellerDet ärsom avser.
organisationer för verksamheterna. statistikansvarigaDeansvararsom
myndigheterna har roll innebär de skall betrakta ochatten som snarare
beskriva utvecklingen inom sektor. Några användare har emellertiden
till utredningen framfört tveksamheter detta slag och myndighet,av en
BRÅ, har bl.a. i massmedia misstänkts för riskeras sköta statistikenatt
på mindre objektivt sektorsmyndigheter har därtill,Ettsätt.ett par av
främst beskyllts för ha anlitatSCB, statistikproducenter medatt parts-
intressen.

statistikansvariga5.3.3 sektorsmyndighetemasDe

agerande

inte alltid självklart vad liggerDet i det och i deär som nya ansvar nya
befogenheter de statistikansvariga myndigheterna fick sig till-som
delade vid reformens genomförande. Olika sektorsmyndigheter har
åtminstone uppfattat dem olika. Ofta har detta sin grund i nämndaovan

Äveniolikheter roller och andra förutsättningar. enskilda personers
faktornaturligtvis påverkar myndighets agerandesynsätt är en som en

inom sitt nya ansvar.
På vissa sektorsmyndigheter har funderat principiellt ochman mer

förutsättningslöst kring de befogenhetema och har dem itagitnya
anspråk eller, i de fall inte automatiskt har fått dem, dem.erövratman
Exempel på detta ochSIKA LES.är
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fallrealistiskt, i vissaellerpragmatisktAndra har t.o.m.sett mer
funderatintehar översitt Dessapassivt, på t.ex. genom-ansvar.nya

eftersomproducenter bl.a.alternativaellergripande förändringar över
storlekoch sininfrastrukturhistoria, sin mestmed sinSCB, varaanses

Högskole-Exempel NUTEK,produktionen.skötalämpad för äratt
m.fl.verket,

olikaolikahanterasochbefogenhetemadelar iDe ansvaret avsom
möjligheternabl.a.sektorsmyndigheterstatistikansvariga är

iändringarföreslåstatistikområdepåverka sittA attatt genom
förordningen,

producent,väljaB att
ochmyndighetendenmellanska gåbeslutaC gränsenatt egnaom var

EU-samarbetet,SCB i
samordningenangåendeinitiativ systemetdelta i ellerD taatt avegna

statistiken,officiellaför den
ochmyndighetenmellan denska gåbeslutaE gränsenatt egnavarom

statistikprocessen,SCB ifrämstproducenten
statistiken,påverkandetianvändareandrainvolveraF att av

frågormyndigheter istatistikansvarigaandrasamarbeta medG somatt
statistikansvaret.rör

områdePåverkaA sitt

ellerstatistikområdesittomfattningenhar ifrågasattmyndigheterFå av
statistikförordningen.uttrycks iområdevilket dettadet sätt

Viddock.finnsborde förbättrasförhållandenSynpunkter som
skämingenmissnöje delsfallfanns i vissainförande överreformens

myndighetervilkadels över-myndigheter,olikamellan över som
uppfattningardessaVissastatistikansvariga.bliskullehuvudtaget av

exempeltillkommit. Ett gräns-del andra har ärkvar och attfinns en
skol- ochkultur-,mellandelområdenfleradragningama på annan

problematiska.upplevsstatistik vara
för-önskemålframfördautförlig förteckning överEn ommer

imyndigheter finnsoch mellanområdenmellaniändringar gränser
Gränsdragningsfrågor.avsnitt 7.1

producenterroller,SCBssproducent seVälja avsnittenB även omom
produktionoch om

angelägnavaritsektorsmyndigheter har änstatistikansvarigaNågra mer
deandra SCB. Menstatistikproduktion ävenupphandla änandra att av
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aktiva i denna riktning upphandlar endast begränsade delar sinmest av
statistik konkurrenter till FlertaletSCB. sektorsmyndigheterav upp-
lever den enda reella konkurrenten till denSCBatt är egna
organisationen. flesta dockDe har ingen önskan hematt ta
produktionen i sin helhet till den myndigheten, eftersom detta i såegna
fall skulle bli alltför dominerande uppgift för myndigheten ochen

BRÅ,eftersom de upplever SCB på detta. myndighet,Enäratt expert
har tagit hem hela produktionen till den myndigheten efter attegna
under det första haåret anlitat SCB.

SIKA och LES har varit aktiva med vända sig till fleramest att
producenter. SIKA har princip allt bör konkurrensupphandlasattsom
och sig aldrig ha direkt tillsig enbart SCB. SCB har docksäger vänt
fått uppdraget i många SIKA:a upphandlingar. LES strävar motav

upphandling, har på grund arbetsbörda de förstaöppen stormen av
åren endast anlitat SCB. Under har emellertid genomfört1998 LES en

upphandling.öppen
Vissa andra sektorsmyndigheter, Skolverket, Skogsstyrelsent.ex.

och Socialstyrelsen har för konkurrens vad gällerSCB delarutsatt av
sin officiella statistik. har lett till de har kunnatDetta visssättaatt press
på SCB, vad gäller effektivitet.t.ex.

De allra flesta statistikansvariga sektorsmyndighetema har dock valt
vända sig enbart till Anledningarna till detta flera.SCB. skälDeatt är

har framförts till utredningen inte har reflekteratär överattsom man
möjligheten anlita någon producent, detatt attannan man anser vara
enklast tidigare, SCB den bästagöraatt äratt attsom man anser

på statistikproduktion, tror/vet endast fårSCBexperten att attman
hantera vissa registeruppgifter, vill ha stabilatt ärpartnerman en som

tiden den statistik för starkt kopplad tillöver samt äratt man ansvarar
någon undersökning inom sin rollSCB statistikansvarig.görsom som

Flera sektorsmyndigheter har uppfattningen det inte finns någonatt
reell konkurrens till gällerSCB det väsentliga delar dennär av
officiella statistiken, till sin karaktär ofta omfångsrik, lågärsom
nedbrytningsnivå, har många uppgiftslämnare och innefattar hantering

individuppgifter. De flesta andra statistikproducenter sigägnarav mer
åt statistikundersökningar opinionsundersökningar.art, t.ex.av annan
Se avsnitten producenter och produktionsprocessen.även om om

Många myndigheterna har dock svårt SCB:satt accepteraav
prissättning. offerter förDe SCB:s produktion alltför högaatt äranser
och i vissa fall alltför ospecificerade. svårt vad olikaDet är att se

kostar. vissa fall harI statistikansvarig sektorsmyndighet,moment en
inhämta anbud från andra producenter, SCB:sävenatt pressatgenom

pris till vad de rimlig nivå. del ocksåEnär attanser en mera anser
ekonomiska förutsättningarSCB:s och prispolicy letthar till ett
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användandetmotverkartänkandevinstrnaximerande avöverdrivet som
samhället.statistik i

prissättning utgör,ochkostnadsbeläggning somFrågorna om
sektors-ochSCBmellaniskillnader synsättviktiganämnts,

isektorsmyndigheterflestadeskillnaddenDetmyndigheterna. är som
förut-olikai degrundsinharSkillnadernapå.hand pekarförsta

respektiveSCBgivit åtharstatsmakternauppgifterochsättningar som
prissättningsfrågor.avsnittetiutvecklas närmareövriga. Detta om

U-kontakterEiC Engagemang

samarbetepåtagligtberörsstatistikansvarsektorsmyndigheters avFlera
flertaletalls. Förberörsknappastområdenandramedanmed EU,

frågadet ettEU-samarbete är sam-berörs ommyndigheter avsom
områdennågrapåMenEurostat.statistiska kontor,med EU:sarbete

dvs.Eurostat,sidanvidstatistiksamarbeteaktivt avdessutomsker ett
arbetsmiljö-påbl.a.skerSågeneraldirektorat.ämnesinriktademed

statistikansvar.harArbetarskyddsstyrelsendärområdet,
inomSCBsamordnasmed Eurostatsamarbetetsvenska avDet

statistiksamar-gällerdetförvaltningsuppgifter. Närför SCB:sramen
samordnings-SCB:ssidanvidregeldetskerövrigt,ibete avsom

insatser.
EU-finnsdetdärstatistikområden ettsektorsmyndighetersdePå
denmellanoenigheteruppkommerdetförekommersamarbete att

skallbl.a.och SCBmyndigheten somstatistikansvariga vemom
Vissaliknande.ocharbetsgruppsmötenvidSverigerepresentera

undantagsvisendastochden,främstdet ärsektorsmyndigheter attanser
derasrörarbetsgrupperiSverigebör somrepresenteraSCB, som

ellerSCB,pådeltagandetöverlåtitheltharAndrastatistikomrâde.
reformen,foredeltafortsättalåtit SCB attuttryckt,annorlunda som

lösning ärvilkenreflektera över somnämnareibland attutan
ansvarigadenbådefråndeltarfall representantervissaIlämpligast.

själv-påverkarDettaSCB.producentenfrånochsektorsmyndigheten
förresekostnademaförnormaltstår enkostnadema. Eurostatfallet

person.
statistik-EU:sinomnivån mötenhögstadengällerdetNär av

SPCCommittee-Statistical Programmes.k.deninomsamarbete
landetsförChefenbisittare.med tvåvanligenland,deltar perpersonen
SCB:sSverigeilandet. Detta ärstatistikkontor representerarcentrala

svenskadet systemetförsamordnareegenskapi singeneraldirektör av
övergripandevanligtvisdiskuterasSPC-mötenPåstatistik.officiellför

Införsamhällsområden.flerainomstatistikfrågoroch rörfrågor som
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dessa det nödvändigt förmöten SCB:sär generaldirektör informeraatt
sig vad de ansvariga för olika områden i Sverige har för stånd-om
punkter och önskemål. finnsHär också del reaktioner, från bådeen
SCB:s och vissa sektorsmyndigheters sida. SCB beklagar vissaatt
sektorsmyndigheter inte alltid besvarar frågor SCB skickar tillsom
berörda myndigheter inför SPC-möten. Vissa sektorsmyndigheter anser

de inte får tillräcklig information SCB ochatt önskar möjligheter tillav
starkare deltagande i alla delar inför och under SPC-ettav processen
möte.

Den hemsidan SAM-forum för aktörer inomgemensamma
för den officiella statistiken SCB, inomsystemet för sinsom ramen

samordningsroll, håller på utveckla kommer troligen underlättaatt att
kontakter mellan olika sektorsmyndigheter och mellan sektors-
myndigheter och SCB vad gäller såväl EU-frågor andrasom
samordningsfrågor.

D Engagemang samordningeni för den ojficiellasystemetav
statistiken

sin rollI systemsamordnare har SCB arbetat med nyhetsblad,ettsom
"Statistikkontakt, skickats till statistikansvariga sektors-som
myndigheter. har framDet tagits och spridits det funnits någotnär att
berätta. Genom detta blad kallade SCB till informations- ochäven
diskussionsmöten, ofta i form lunchseminarier. Vissa sektors-av
myndigheter skickade eller flera till praktisktrepresentanter tageten
varje seminarium, andra har varit besökare.mer sparsamma

På initiativ för sektorsmyndigheter harrepresentanter ettav par
ytterligare mötesforum tillkommit, det kett SAMPUB SAM förstårs
statistikansvariga myndigheter och förPUB publicering. Tanken var

olika sektorsmyndigheter fåttatt statistikansvar där skulle kunnasom
diskutera frågor kring publicering statistik. Detta utvecklades till attav
omfatta information ochäven diskussion kring andra gemensamma
frågor, bl.a. det regelverk finns för den officiella statistikens till-som
gängliggörande. I och med detta inbjöds också SCB:s personal som
arbetar med regler och samordning med. demFör blevatt vara
SAMPUB lämpligt forum informeraäven och få synpunkterett att om
pâ andra planerade samordningsaktiviteter.

På tid har, inom SCB, diskuterats huruvida SCB skall inrättasenare
fonnaliserat forum liknarett SAMPUB, eventuellt medmera som

SCB:s generaldirektör sammankallande. Representanter för vissasom
sektorsmyndigheter har i samtal kallat detta för för SCBsättett att
återta makten i frågor samordning och samtalrör statistikansvarigasom
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intedelaspå fråganemellan. Dennainkl. SCB avmyndigheter syn
viktendockunderstryker attöverdrivas. Deninteoch bör avalla

statistikansvariga är attmellansamarbetefrågorvilkaitydliggöra
siniSCB,frågorvilkaoch ilikarmellansamarbetebetrakta ettsom

myndighetöverordnadtillsynsroll,eventuella ärochsamordnings- en
andra.debeslutabefogenheter övermed att

sektors-statistikansvarigafleraharutredningenmedkontakternaI
omfattasbordetyckervad depåsynpunkterframfört avmyndigheter

sådanaExempel påtillsynsfunktion.ochsamordnings-systemets
statistikansvar,sittskötermyndigheternahurgranskaönskemål är att

statistikansvarigaolikaexempelgodaiakttagnatipssprida omatt om
samkömingarförrutinerenklaföreslåochlösningarmyndigheters att

exempel påYtterligarestatistik.ochregistermyndighetersolikamellan
förvaltningsuppgifter.SCB:savsnittetframgårönskemål omav

intesektorsmyndighetemastatistikansvarigadetycksGenerellt vara
ochinformationförfunktioncentralamedvetnasärskilt systemetsom
för-SCB:somfattasDenhos SCB.finnsstatistikservice avsom

isektorsmyndighetema,vanligtinte attvaltningsuppgifter. Det är t.ex.
destatistikinformationsbladochstatistikpublikationer gerde somom

pådetmedhakan göra attfunktion. Dettadenna attupplyserut, om
ochSCBmellansamrådmycketförekommit såharområde intedetta

sektorsmyndighetema.statistikansvarigade

statistikprocessenEngagemangE i

beslutmedbörjarstatistik kanmed omArbetet process somsom enses
medfortsätterstatistik,medbelysasskavadplaneringoch somav
medeventuelltochstatistikframställningensjälvaochdatainsamling
medavslutasochstatistikpublikationerrenodladeidenpublicering av

sammanhang samtistatistiken störreframtagna ettdenanalys av
medModellenanalysresultaten.publiceringmedeventuellt även av

ansvarigsamhällsområdeinomstatistikenhuvudanvändaren ett somav
denåtminstoneaktiv idennetankemässigt ärinnebärfinansiär attoch

planeringochi beslutdvs.fasen isistaden omochförsta processen,
färdig-denanalysiochstatistikmedbelysasskavad avsom

kandäremellanliggerstatistiken. Detproducerade är moment somsom
andra.påöverlåtas

sektorsmyndigheter närär stortstatistikansvarigamellanSpannet
statistikprocessen.delarolikaigradengällerdet avengagemangav

allraför deproducentavtal medsamtliga upprättarEftersom nästan en
det förstainblandade iformellt stegetåtminstonedeSCBmedflesta är

intedettavissa ängöras. Förska ärstatistikvilken merbeslut somom
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formellt, dvs. de avtal innebärgör SCB ska fortsätta förutattsom som
hanärmare vad dettautan att egentligen innebär. Andrapenetrerat

också avtalupprättar med SCB fortsätta förut, efteratt attom som men
ha gjort och kommit framöversyn till detta den bästaäratten
lösningen. finnsDet de efteräven beslutaröversynsom en om mer
eller mindre genomgripande förändringar i sin beställning.

Vad gäller det sista skedet i statistikprocessen, analysen och
publiceringen, del tämligen kraftfulla insatser,gör medan andra inteen

någon omfattandegör analys statistiken den återfinns iänmera av som
SCB:s Statistiska Meddelanden SM.

Skolverket exempel på myndighetär aktivt har sigengageraten som
både i beslut vad beställningama till SCB skall innehålla och iom
kvalitetsgranskning siffrorna under statistikframtagandets gång.av
Skolverket har vidare sig i publicera resultatensättet ochengagerat att
använder del statistiken för vidare analysstor ipresenterasen av som

publikationer. Finansinspektionen och Centrala studie-egna
stödsnämnden exempel på detär harDe mycket lite blandatmotsatta.
sig i hur SCB fram statistiken hur SCB publicerar dentar församt
deras räkning.

Det främst de sektorsmyndigheterär statistikansvar utgör ettvars
naturligt komplement till deras övriga uppgifter uppföljning m.m.

upplever de positiva effekterna reformen. Den fördel medsom av
reformen statistikansvariga sektorsmyndigheter oftast pekar på ärsom

de, tack sin insyn iatt produktionen,närmare kan låta sittvare
ämneskunnande påverka statistiken i positiv riktning.

närbesläktadEn fördel, vissa sektorsmyndigheter erfarit,har ärsom
de tack sina kunskaper behovenatt statistik kan vägavare om av nu

insatser behov bättre vad gjordes tidigare.mot än Utvecklingensom av
statistiken avseende skördeuppskattningar exempel detta.påär Denett
producerades tidigare på gjorde den höllsätt högreett attsom en
precisionsnivå. Användningen statistiken har emellertid förändrats.av
Viss användning har upphört och den statistikansvariga sektors-
myndigheten LES, fr.o.m. januari1 1999 Jordbruksverket attanser
den gamla precisionsnivån högre nödvändigt för dagens behov.änvar
Ett enklare insamlingsförfarande har därför införts.

F Involvera andra användare

Som i avsnittetnämnts användande och användarinflytande har deom
flesta, inte alla, statistikansvariga sektorsmyndigheter inrättatmen
någon användarråd för statistiken inom derastyp område.av
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olikaangivitanvändarråd harnågotharintemyndigheterDe som
identifieratharintemyndighetenanledning är attEntill detta.skäl

deandraenstakanågraochsjälva somdeanvändare änandranågra
andra typerattärmed. En attkontakt ansermanharredan annannära

fråninitiativandraochtelefonfrågorviktigare,kontakter t.ex.ärav tillfrämst ärellermyndigheten expertgrupperutanför somanvändare
statistik.frågorandra änför

myndigheterstatistikansvarigaandramedSamarbeteG

samarbeteorganiseratSAMPUB är ettforumetnämndaDet ovan
Detsektorsmyndigheter.statistikansvarigaalla,dock inteflera,mellan

initiativpå ettreformen, paranledning avmedtillkommithar av
harfrågorolikadiskuteratillsyftar somoch attsektorsmyndigheter,

statistikansvaret göra.attsjälvamed
näraliggandeenskildamellansamarbetenbilateralagällerVad mer

statistikreformenjustvanligtsärskilt attintedettycksmyndigheter vara
olikaradgivetvisförekommerDetsådana.ökade entillletthar

ocksåVanligt ärmyndigheter.olikamellanfrågorolikasamarbeten om
varandrasmed isittermyndigheternärliggandeförrepresentanteratt

statistik-självaisamarbete stortstatistik. Menföranvändarråd om
enskildamellanformorganiseradiförekommaintetycksansvaret

myndigheter.
myndighetertvåpåexempelHögskoleverket somSkolverket äroch

visserligensamarbetarDesektorer.sinamellankolntaktytorhar stora
involveraroftautvärderingsprojektrad ochuppföljnings- sominom en
Högskole-statistikansvaret.iintesamarbetar stortstatistik, de ommen

intedäremotanvändarråd,Skolverketsidock representeratverket är
vice versa.

anställd påstatistikansvaret är attsamarbete enexempel påEtt om
ochBRÅ upphandlingmedhjälptkonsult harSocialstyrelsen som
sinproduktionenBRÅ:s utläggningmed avsambandi avplanering

anledningmeddock personensskedde avDettastatistik. mer
demellansamarbeteorganiseratnågotanledningmedkompetens än av

statistikansvariga.egenskapimyndigheternatvå av
informationsblad gemensamtut avarbetslivsområdet ettPå ges

Riksförsäkrings-Arbetsmarknadsstyrelsen,Arbetarskyddsstyrelsen,
och kommerArbetslivsfaktakallasBladetSocialstyrelsen.ochverket

de fyratillkopplatdirekt att treinte avår. Detta ärgångertreut per
medingetegentligenharochstatistikansvarigamyndigheterna är

delentilldockbestår störstaBladet avstatistikreformen göra.att
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statistik och kan tjäna exempel på samverkanett mellangottsom
sektorsmyndigheter för bredare statistisk belysning.att ge en

Flera statistikansvariga myndigheter i sina åliggandenär beroende
statistik från andra statistikansvariga. Detta leder självfallet tillav

kontakter angående just denna statistik. Dessa myndigheter önskar ofta
strukturer i derassystemet behov andras statistikgaranterar attsom av
fortsätter tillgodoses. Flera dem haratt vidare framfört sådanattav
statistik bör tillhandahållas kostnadsfritt för den myndighet ärsom
beroende den.av

Av avsnitten 5.1 5.3 statsmaktemas styrning, användarin-om-
flytande och de statistikansvariga sektorsmyndighetema har bl.a.
följande framgått:

Regeringen på vilka områdenavgör det skall finnas officiell-
statistik.
Regeringen vilka myndigheteravgör skall ha statistikansvar.som-
Den totala samhället lägger på officiell statistik kansumma som-
inte längre vidare eftersom statistikverksamhetenutan hosanges,
sektorsmyndighetema har integrerats med verksamhet.annan
De statistikansvariga sektorsmyndighetema vilken och huravgör-
mycket statistik skall fram inom det området,tassom egna men
frihetsgradema själv begränsas på fleraatt avgöra områden, t.ex.

följd EU-samarbetet.som av
Användningen statistik har ökat, dels följd ökad mål-av som- av
och resultatstyming, dels reformen i sig.genom
Användarinflytandet har ökat, eftersom huvudanvändama är-
ansvariga.
Det blir allt vanligare med användarräd hos de ansvariga-
myndigheterna, sådana saknas på vissa områden.ännumen
Användarråden fungerar allt bättre.

behövsDet både statistik- och ämnesexpertis för bra resultat.ett-
Myndigheterna uppfattar sitt statistikansvar olika och deras sätt-

sköts sina statistikbefogenheteratt varierar.
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SCB5.4

rollerSCB:s5.4.1

tidigaretydligt ändetblevstatistikreformen merakonsekvensSom av
statistiken. InnanofficielladengällervadrollerfleraharSCBatt

ochtydligt avgränsaskälfinnas attintedethade ansettsreformen
ske.kom atttydliga sätttämligendet nuroller somdessaprecisera

detGenomförandekommittén, ärattmedlikhetiUtredningen anser,
SCB:förrollerurskiljanaturligt treatt

ansvarsrollen-
produktionsrollen-
förvaltningsrollen.-

Genomförandekommitténsbelystsharrollerdessaoch avVar aven
beskrivningen1994:13 fylligaförhållandevis avDenSOUbetänkande

betänk-Genomförandekommitténsigörsförvaltningsuppgiftema som
roll. Denväsentligtallt äridettabakgrund nyenattf°arande mot avses

ansvarsuppdelningdenkonsekvensdirektformnuvarande avi sin enär
innebar.reformenstatistiken somav förriskfannsdethållflera attfrånuttrycktesreformenInför

skaffakundeSCBförrisk attfinnasocksåansågsrollkonflikter. Det en
förvaltnings-förinomattfördelar, ramensärskilda t.ex.sig genom

statistikenofficielladen gynnarförregelverk somskapauppgiftema ett
producent.SCB som

förStatskontoret attfrånkonsultresurserutnyttjatharUtredningen
principiellochrollernaolikadeutifrån engeSCBpenetreranärmare

sinainom trearbetetskötaSCBför attmöjligheternatillbakgrund
betänkandet.tillappendixipresenterasStatskontorets rapportroller.

synpunkterpådessutomsig sombaserarredovisningUtredningens
viddelsanvändareochmyndigheterstatistikansvarigaframförts av

övrigt,ikontakterderasviddelsdem,medkontakterutredningens
SCB.medfrämst

fortfarandereformenefterSCBharstatistikansvargällerdetNär
fickSCBstatistiken.officiella genomdendelarför stora avansvar

statistiksektorsövergripande samt ansvarföruttalatreformen ett ansvar
Isektorsmyndigheter.påladesinte utövrigtstatistik isådanför som

Genomförande-ibeskrivsstatistikanslagsfmansieradför m.m.SCB:s ansvar sid.kapitel 793-97. Isid.kapitel 61994:1,SOUbetänkande,kommitténs
59-92sid.kapitel 5iochuppdragsmyndighetbeskrivs SCB99-101 som

förvaltningsuppgifter.SCB:sbeskrivs
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bilaga till statistikförordningen fastslås exakt vilka områden som
omfattas den officiella statistiken och vilken myndighetav ärsom
ansvarig för respektive område. SCB har härvid tilldelas föransvar
utpekade områden på gäller för desätt statistikansvarigasamma som
sektorsmyndighetema.

SCB den i särklassär statistikansvarigastörsta myndigheten. I
ekonomiska har SCB förtermer ungefär hälften den officiellaansvar av
statistiken; i antalettermer produkter det ungefär 40% 90av var av
totalt 227 produkter vid reformens genomförande komsom att
hänföras till SCB:s ansvarsområden, dvs. produkter för vilken SCB
erhåller anslag direkt från statsmakterna.

När det gäller produktion intar SCB i högreännu utsträckning en
dominerande ställning. SCB producerar dels den statistik SCB harsom

för, dels den statistik förmerparten vilkenansvar andra myndigheterav
har statistikansvar.

Det inledningsvisär viktigt klargöra vad utredningenatt skallanser
med begreppet produktion. principI kanavses tänka sig bådeman en

smal definition och bred. Utredningen ansluter sig till denen mera
terminologi härvidlag Genomförandekommittén.använtssom Detav
innebär bred definition. Med produktion därför allt frånen avses en
undersöknings design urvalsmetoder vid urvalsundersökningar, data-
fångst och bortfallsuppföljning till framställning tabeller och analysav

resultat. Till produktionen hör också dokumentation,av arkivering,
datalagsfrågor och internationellt statistikutbyte Förteckningen im.m.
bilaga 3 med rubriken Att tänka på framställernär officiellman
statistik visar i 30-tal punkter vadett kan omfattas begreppetsom av
statistikproduktion.

En del SCB:sstor produktion blev potentiellt konkurrensutsatt iav
och med refonnen. Före reformen ingick den statistik som genom
reformen fördelades på sektorsmyndigheter i SCB:s anslags-
finansierade verksamhet. Grovt räknat det omkring hälftenvar av
SCB:s dåvarande anslagsfinansierade statistikproduktion medsom
reformen lades under andra myndigheters ansvar.

Som följd reformen blev statistikproduktionen inom de områdenav
för vilka lagts på andraansvaret SCB i ställetän möjlig för SCB att
utföra uppdragsverksamhet. De allra flesta statistikansvarigasom
sektorsmyndighetema uppdrar delenstörre produktionen åt SCB.av

Uppdrag från de sektorsmyndigheter fick statistikansvar i ochsom
med reformen såledesutgör och viktig inkomst-sammantaget storen
källa för SCB. De stod 1998 för 42 % SCB:s samtliga uppdrags-av
intäkter. Härav ungefär 3/4utgör produktion officiell statistik.av
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kundtyp.1998faktureringarSCB:s per

Hivat sektor
13%Övr

utländska
4%

madm Stat.ansv.
4% nd.sektorsmy

42%KormvLandst
6%

Övr staten
31%

sektorsmyndighetemasstatistikansvarigadeframgårdiagrammetAv att
köpteDeför SCB:betydelseekonomiskharbeställningar stor

Avtalenunder 1997.miljoner SCBför 134 omsammantaget av
stodräkningsektorsmyndighetemasförstatistikofficiellproduktion av

SCB,miljonerförde 147köptemiljoner. 1998för dessa 134109 avav
svarade för 107statistikofficiellproduktionavtalen avvarav om

miljoner.
sektorsmyndighetemastatistikansvariga sammantagetFör de avser

andeldennastatistiken. 1997officiellauppdragen den varmerparten av
påberortill %. Det attsjunkit 73hade den mest199881 %.

ökade.statistikenofficiellasidan denvidbeställningama av
vidlade på SCBmyndighetersektorsansvarigauppdragDe som

underhandladestatistikofficiellproducerauppdragensidan attom
totalade%undersökningar 8statistiskatotala1997 mest avom

och3 %konsultationer%,datainsamlingar 5beställningama,
%.bearbetningar 2statistiska

avtalenÄven uppdragen åt SCButgjordes utöverunder 1998 om
deundersökningar 8 %statistiskatotalastatistikofficiell avmest av

liksom%,hade ökat 8Konsultationemabeställningama.totala
avseende data-Uppdragenregister 4 %.bearbetningarstatistiska av

%.minskat 3hadeinsamlingar
åtta1998såväl 1997underkundertioSCB:sAv största varsom

och EU-SIDAandra tvåDesektorsmyndigheter.statistikansvariga var
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kommissionen. 1996 sju de tio kundernastörstavar av
statistikansvariga sektorsmyndigheter.

faktumDet del den officiella statistiken försvann frånatt storen av
SCB:s innebär på SCB ändå få skötaatt attansvar, pressen
produktionen har varit och reell. På flertalet områden fårär SCB
produktionsuppdraget efter genomgångar och förhandlingar årsvis eller

år med de ansvariga sektorsmyndighetema.vartannat Såväl dessa
förhandlingar möjligheten bli bortvald till förmån förattsom en annan
producent har inneburit har effektiviseratSCB sin produktion iatt en
utsträckning och takt kanske denna inte skulleutanen som man press
ha gjort.

Förvaltningsuppgiftema samordnande, stödjande ochutgör
bevakande uppgifter uppgifter i övrigt församt ärsom gemensamma
hela statistiksystemet. Det ansågs nödvändigt instans sådanaatt ge en
uppgifter för sektorsuppdelning statistikengöra möjlig.att Det ären av
till del fråga uppgifter för SCB, vilka inte existerade innanen om nya
statistikreformen. Flera uppgifterna, såsom utveckling statistiskaav av
standarder och metoder, emellertid redan tidigare uppgiftertungavar
för SCB. Ett skälen till SCB utsågs till förvaltningsmyndighetattav var

SCB redan tidigare arbetade aktivt fleramed deatt uppgifterav som
skulle omfattas.

Ett målen informera användarna den officiellaär attav om
statistiken till den lättillgänglig. Det vidare målärsamt att är ett attse
bidra till den officiella statistiken i Sverige hålls iatt ettsamman

tillhandahåller officiell statistik god kvalitet.system skerDettasom av
dels stöd och råd till de statistikansvariga myndigheternagenom
inklusive SCB, dels uppföljningar hur fungerar.systemetgenom av

SCB:s styrelse har dessutom, enligt instruktionen för SCB och som
följd reformen, i uppgift årligen lämna denatt rapportav en om
officiella statistikens samordning till regeringen. Sådana harrapporter
lämnats vid tillfällen. Utredningen har haft tillgång till såväl dessatre

vissa bakgrundsmaterial för sin analys.rapporter som

5.4.2 SCB:s agerande

Ansvarsrollen

Ansvarsrollen innebar ingen principiell nyhet för SCB. På de områden
där SCB fick behålla statistikansvaret upplevdes skillnaderna mot
tidigare små. Tillkomsten preciserat regelverk för Sverigesettvara av
officiella statistik dels precisering begreppet Officiellgenom en av
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påtillgängliggörandestatistikensförföreskrifterdelsstatistik, var
skillnaden.denstatistikområden störstaflera SCB:sav

åSCBolikartatpraktiken på sättiupplevs ettAnsvarsrollen enaav
andra.denåsektorsmyndighetemastatistikansvarigadeochsidan

isinsemellansektorsmyndighetemastatistikansvarigadeEftersom även
möjligtvidareinte attdetolika,mycket utanäravseendenflera är

detfunnithar ärUtredningen attskillnaderna.preciseraentydigt
densidanmellan åjämförelse typändamålsenligt avgöraatt enaen

brettuppgiftuttaladtydligt attharsektorsmyndigheter ensom
statistik-därmyndigheterdvs.sin sektor,samhälletiinformera om

Social-myndighetsrollen t.ex.in inaturligt sättettansvaret passar
SCB.andra sidanåm.fl. ochHögskoleverketSkolverket,styrelsen,

flertaletförstatistikansvaretskillnadgrundläggande är attEn
för demanledningfunnitshar attDetnågotsektorsmyndigheter är nytt.

område. Enrespektivestatistiken påförutsättningslöst annanompröva
expertkunskapersektorsmyndighetemasskillnadgrundläggande är att

SCB:smedanstatistikensakområdedethelaomfattar avser,som
finnsstatistiken. Dettill justbegränsatregelexpertområde ärsom
dettaPålevnadsförhållanden.statistikensådantundantag. Ett är om

statistik-utanförsigsträckerexpertkompetensSCBområde har som
kompetensen.

SCB:svad gällerolikheterradtilli sinlederskillnaderDessa tur en
statistik-sittskötaochförutsättningar sätt attmyndighetersoch övriga

statistikansvaretupplevssektorsmyndigheterflertaletFör somansvar.
harmyndigheteni övrigtdettillkomplementnaturligt somett ansvar

information osv..uppföljning,analys,sektorn fört.ex.inom
debelysaförsökageneraliserat,Utredningen någotvalthar att,

sektorsmyndighetemastatistikansvarigaoch deSCBmellanskillnader
statistikansvarigaMedaspekter.radutifrånframkommit ensom

iintedeeftersom utgörallahärvid intesektorsmyndigheter enavses , statistikansvarigaframförallt dehomogen utanalla avseenden grupp,
kunskapspridauppgifttydligtillika har attsektorsmyndigheter ensom

sektor.sinsamhälleti om

iering/styrningFinans

fr.o.m.Finansdepartementetuppdragsñnansierat.ochanslags-SCB är
officiellatill denmedelSCBtilldelarJustitiedepartementet1999

departementetsriskfinnsfackområde. Det att egnastatistiken oavsett
gällerdetNärprioriteringssituationer.ifavoriserasfackområden

användare iochinsatthaftSCB tungstatistik har partekonomisk en
statistikgällerdetmed. Närdiskuterafinansdepartementetform attav
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på andra områden har motsvarande stöd och förståelse fått sökas
utanför det medelstilldelande departementet.

De statistikansvariga sektorsmyndighetema regel i huvudsakär som
finansierade via anslag de tilldelas sitt fackdepartement. Dessasom av
myndigheter har departement insatt i sakområdet ochett är tungsom
användare statistiken diskutera och med.att argumenteraav

Prioriteringen

SCB arbetar enbart med statistik och tvingas därför vid behov av
omprioriteringar statistik på område statistikväga påett mot ett annat
område.

De statistikansvariga sektorsmyndighetema har såsom sektors-
myndigheter rad uppgifter inom fackområde. Statistiken förett ären
flera dem mindre del verksamheten. De kan därför vidav en av
omprioriteringar statistik verksamhetväga inom fack-mot annan
området.

Analysuppgijien

SCB:s expertkompetens producera statistik. Expertkunskapemaär att
ligger regel inte på de fackområden den statistik SCB harsom som som

för belyser. innebärDetta SCB:s möjligheter analyseraattansvar att
statistikresultaten regel begränsade till sådan analysär utgårsom som
från statistikkompetensen.

statistikansvarigaDe sektorsmyndighetema har sin expertkompetens
på fackområdet. har däremotDe regel endast i begränsad ut-som
sträckning tillgång till statistikexperter. har därförDe andraegna
förutsättningar SCB analysera statistikresultatenän och inatt sättaatt
dem i sammanhang.störreett

Informationsuppgtfien

SCB har bred informationsuppgift på statistikområdet. SCBen
informerar den svenska statistiken och statistiksystemet i Påstort.om
de områden där SCB har statistikansvar lämnas resultaten till raden
bibliotek. Vidare besvaras frågor statistikresultat, detta kan skeom om
snabbt och enkelt. Däremot SCB sig inte ha något aktivtanser mera
informationsansvar.

statistikansvarigaDe sektorsmyndighetema har breda uppgifter
inom visst fackområde. Till uppgifterna hör aktivt hållaett samhälletatt
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rollviktigStatistiken spelarområde.inom dettafaktainformerat enom
detmyndigheternainformationsuppgift. Flerai denna ensomserav

såvälåtspridningbredanslagsramsinuppgift inomnaturlig att enge
område.sittavseendeinformationstatistiken som annan

Prissättningen

förorsakardessamerkostnaderför deanvändarnabetaltSCB tar somav
intetill SCBAnslagenstatistiken.efterfrågaverket ansesattgenom

fråndettastöd ihar synsättSCBkostnader.dennatäcka typ av
Ekonomistyrningsverket.ochFinansdepartementet

vilkasjälvasektorsmyndighetema avgörstatistikansvarigaDe
myndighetensviafinansieradeblivitskall hamoment ansessom

rollenidet ingårallra flestaanslagsmedel. De att somanser
kostnadsamhälletiservicebredmyndighetsektorsansvarig utanatt ge

för dessatäckningfåttsig haallra flestaanvändarna. Deför anser
anslag.sinakostnader genom

Produktionen

destatistikenproduktionensjälvgenomgåendesköterSCB av
självaförmed undantagstatistikansvarhardär SCBområden

intepraktikenihärigenomblirProduktionsmomentetdatorkraften.
konkurrensutsatt.

undantagfåmedharsektorsmyndighetemastatistikansvarigaDe
upphandlasstatistikproduktion. Denorganisation förinte egenen

statistik-flestakonkurrens. Defördenprincipdärför. I är utsatt
fördetdock konstateratsektorsmyndighetema har attansvariga

till SCBkonkurrenternågra,få,finnspraktikennärvarande i ensom
område.på derasproduktionengällervad

Presentationen

inominteochstatistikexpert expertföljdhar, ärSCB att manavsom
Analyseranderesultaten.presentationsifferinriktadfackområdet, aven

mediernaelektroniskaframträdande. Deblir mindretextavsnitten nya
naturligdärförpresentationer. Det ärdennalämpliga för typ enär

databaser.tillgängligaresultatenför SCB göraattsträvan genom
statistiken iinsektorsmyndighetema ettstatistikansvariga sätterDe

ifall, förutomvissaidenochsammanhang presenterarstörre
område.respektivefaktaandramedtillsammansdatabaser, typer omav



Aktörerna86 och deras agerande SOU 1999:96

Textavsnitten f°ar härvid betydelse. ökar intressetDetta förstörre att
hålla fast vid publikationer, bra för denna typsom passar av
presentationer där tabeller, diagram och textavsnitt blandas.

Utredningens uppfattning de diskrepanser finns mellan åär att som ena
sidan ochSCB å andra sidan de statistikansvariga sektors-
myndigheterna i hög grad har med olikheter i roll ochgöraatt
rolluppfattning. fleraFör myndigheterna kan skillnaderna avläsas iav
deras instruktioner. Det finns i princip två minska dessasätt att
diskrepanser.

Det SCB:s roll vidgas desättet på områden där harär SCBattena
statistikansvar så den liknar de övriga statistikansvarigas rollatt som
sektorsmyndigheter. Det innebär bl.a. SCB skaffar sig sak-att
kompetens på de områden där harSCB statistikansvar så harSCBatt
möjlighet analysera statistiken på likartat in denatt sätt sättaett samt att
i sammanhang. andraDetstörre myndigheter medett sättet är att
sakkompetens får endera komplettera SCB på de områden där harSCB
statistikansvar eller statistikansvar från SCB.överta

En utveckling SCB:s sakkompetens så SCB kan analyseraattav
statistiken på likartat övriga statistikansvariga sektors-sätt som
myndigheter, kan ske enligt den modell f.n. tillämpas på detsom
statistikområde levnadsförhållanden. På detta område harsom avser

självSCB expertkunskaper, inbjuder dessutom forskare m.fl. attmen
också delta i analysarbetet. Resultaten publiceras samlat tillSCB,av
viss del inom för Sveriges officiella statistik, till viss del utanför.ramen

Komplettering sakkompetensen kan ske fördjupatav genom
samarbete med användare med sakkompetens. Ett exempel påtunga ett
sådant samarbete det den ekonomiskaär statistikensägersom rum
område. harHär SCB statistikansvar, medan Konjunkturinstitutet och
Finansdepartementet användare, också förär analysertunga som svarar

publiceras.som
En synpunkt flera användare fort fram det bra fleraär äratt attsom

får sköta analysen fler dess bättre. Det analysresultatengör mera-
allsidiga. viktigt,Detta framförallt depå områden därär SCB har
tilldelats statistikansvar, eftersom det ofta sig sektorsöver-rör om
gripande områden.

har därförDet befogat analysen från olikaansetts görsattvara
utgångspunkter. Det emellertid viktigt analysresultaten publicerasär att
så de blir kända. Detta kan tala för vissaatt myndigheteratt ettges
uttalat för analysera statistiken och till analysresultatenatt attansvar se
blir lättillgängliga. Som komplement till statistikansvariga myndigheter
kan härigenom analysansvariga myndigheter tillkomma. Deen grupp
skulle förstai hand komplettera statistikansvaret på de statistikområden
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hand påförstaidvs.intenärvarandeför görs,analysallsidigdär en
ekonomiskadengällervadsituationansvarsområden. DagensSCB:s

harsamspel. SCBsådantpåexempel ettkanstatistiken ettsomses
viktigasköterKonjunkturinstitutetframföralltmedanstatistikansvaret,

analysen.delar av
idiskuterassakexpertisoch ettämnesexpertismellanSamspelet

avsnitt 5.2.3.avsnitt,särskilt

Producentrollen

skötaskallsjälvmyndighetenför SCB,självklarhet attDet är en
statistikansvaretför. Närhardenstatistikdenproduktionen ansvarav

ocksådetsektorsmyndigheter,påfördeladesområdenradpå varen
fickmyndigheterdeförSCBför attsjälvklart somatt agera

skötafortsättningeniuppdragi ävenSCBskulle attstatistikansvar ge
för SCBsjälvklarhet attvidarestatistiken. Detproduktionen envarav

förinomutförasskulleerhöllverketproduktionsuppdrag ramende som
itillämpasreglerdemedochuppdragsverksamhetverkets som

uppdragsverksamheten.
bakgrundsavsnittet,framgått attreformeninförLäget avsomvar,

SCBanslagsnedskämingar.vidfått kännasårföljdSCB under aven
oförändrat höghuvudsakipåstatistikenhållakunnathade dettatrots en

klaratvidarehadekvalitet. SCBvolymvad såvälgällernivå som
huvudsakihadepersonal. Dettafriställabehövaproblemen attutan

möjliggjordahandi förstarationaliseringar,ske delskunnat genom
verk-uppdragsfinansieradsatsning pådelsteknikutvecklingen,genom

negativa konse-ochpositivabådefåttstrategi harDennasamhet.
kvenser.

tillgodo-möjligtdetgjortharuppdragsverksamhet attSatsningen
kanfullotillintevilkasamhället,istatistikbehovolikaradse en

modernastatistiken. Denofficiellareguljäradentillgodoses genom
tillbidragit göraanspråk har attitagitsuccessivtSCBteknik som

Till dettarealistiska.tidsmässigtochekonomisktvidarebearbetningar
bidragit.ocksåregisteradministrativautnyttjandetutökadedethar av

användarnaförförbilligat utanenbartinteharRegisterutnyttjandet
ochföretagfrånuppgiftersådanainsamlabehovetreduceratockså att

tillgängliga.finnsredanenskilda som
denpåhårttämligennödvändigtvarit satsahar det attSCBFör

deförkompenseraförverksamheten attuppdragsfinansierade
harSCB-personalochanvändare ävenFlerareducerade anslagen.

möjligheternaupplever attutredningen atttillframfört att man
ibland haranvändarnafrånavgiftermedverksamhetfinansiera
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tillämpats i hårdaste laget och i vissa fall på till taktiskt. Detgränsen
finns exempel på för vilken statistik skallatt gränsen som anses

inom anslagets har påverkats möjligheterna attrymmas ramar av som
alternativ betalt för statistik definiera den liggandeta attgenom som
utanför anslagsramen. Kraven på anslagsnedskämingar har exempelvis
i vissa fall tillgodosetts på så redovisningsnivå tagits bort ochsätt att en
i stället erbjudits användarna tilläggstjänst på uppdragsbasis.som

Förfaringssättet står i samklang med instruktioner SCB fått frånsom
statsmakterna. har iSCB olika sammanhang fått i uppgift undersökaatt
möjligheterna söka finansiera statistiken.att sätt attnya

Utredningen har funnit SCB knappast hade något val. Detatt annat
nödvändigt för främstSCB, för kompetens ochatt tryggavar

sysselsättning, försöka erhålla de statistikansvariga sektors-att
myndigheternas produktionsuppdrag. vidareDet naturligt attvar

affärsmässiga principer och spelregler upparbetats inomsamma som
den uppdragsverksamhet SCB sedan länge bedrivit skullesom
tillämpas. fåSCB måste täckning för sina kostnader för utföraatt
uppdragen. Några centrala medel för hålla beredskap föratt en
produktion officiell statistik har inte tilldelats SCB.av

harDet därför uppstått affärsmässig situation, mångaen som
statistikansvariga sektorsmyndigheter har Mångaöver.reagerat anser

SCB har alltför benägenhet betalt; ibland medatt prisnivåstor att ta en
svår förstå. Utredningen har funnit deär principer SCBatt attsom som

tillämpar följer de riktlinjer finns på området, vilka såvälsom
regeringen Ekonomistyrningsverket och tidigare RRV stårsom
bakom. Ekonomistyrningsverket har på regeringens uppdrag hurutrett
inforrnationstjänster skall prissättas.

Flera myndigheter och andra användare har vidare överreagerat att
SCB följd hård ekonomisk och kraftfull satsning påsom av press en
uppdragsverksamhet, har svårt frigöra så det blir möjligtatt attresurser
för från SCB delta i tidskrävande diskussionerexperter att mera om ny
eller förändrad statistik. statistikintressenterEtt har framfört detattpar
tidigare fanns vid gjordeSCB det möjligt förett SCB-utrymme som
personal delta i diskussioner olika slag rörande statistikfrågor.att av
Numera tvingas SCB:s personal regel kräva finansiering för sinsom
medverkan. Den har statistikfråga tvingas därför regelsom en som
skaffa medel för finansiera SCB:s medverkan i diskussioneratt om
olika lösa den. SCB fria medel,sätt disponibla föratt att äranser som
diskussioner det här slaget inte längre finns vid verket. har hän-Deav
förts till uppdragsverksamheten.

En konsekvens satsningen på uppdragsverksamhet vidareär attav
konkurrensen kvalificerade har ökat. klaraFör attom resurser
kvalificerade uppdrag har det ofta visat sig nödvändigt denattvara
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med-berörsstatistikområdeninom depersonalenkompetenta sommest
lägenvissaihärigenomharuppdragsverksamhetpåSatsningenverkar.

statistikansvariganågraFrånnyckelpersoner.till konkurrenslett om
lämnatstatistikerkvalificeradeframförtssektorsmyndigheter har att

statistikproduktionofficiellaför denarbetsuppgifter inom somramen
tillfälliguppdragsig åtställetoch iför ägnatde har meraavansvar

natur.
övertaligfriställaintepolicyupplever SCB:sanvändare attNågra att

haVerketkompetensen.avtappningtillpersonal har lett ansesaven
finnsVidareområden.vissaspetskompetens påsindeltappat en av

märkthasigtydligtmyndigheterstatistikansvariga sägerdet som
vad depersonal medhögskoleutbildadSCBkonsekvenser ersattattav

hemmautbildad.kallathar
iSCBstatistikansvarigafönnåför attansträngningarSCB:s att ge

under-statistikenofficielladenproduktionenskötauppdrag att av
sektorsmyndigheterstatistikansvarigaflertaletkraftigtlättades attav

SCBändamålsenligtochnaturligt attdetinledningsvis ansåg att var
tidigareSCBproduktiondenskötafortsättaförtroendetfick attatt som

BRÅbeslötEfter årsköta. atterfarenhethadedärför ettskött och attav
blandmyndighetNågonhand.påproduktionenhand armanta egenom

fem år,efterharreformenstatistikansvar ännu,de fick sitt genomsom
producent.inte helt släppt SCB som

har konstateratsektorsmyndighetemastatistikansvarigadeFlera av
dettill SCBegentlig konkurrent närsaknasområdedet deraspåatt

sammanhangdettaproblem i attgäller produktionen. Ett varaanses
ökandedenföljdintegrerad, bl.a.alltmerblirproduktionen avsom

slagdetSystemregister.administrativaanvändningen somavav
någrautvecklas. Påexempel pånationalräkenskapssystemet är ett

därhalvfabrikatdelsystemslagsutvecklatSCBområden har ett
statistik-förtillrättalagtsregisterfrån fleradataadministrativa
statistik-på fleraanvändsdelsystemdessaVissaproduktion. av
de själv-bidrarproduktionen,rationaliserardeSamtidigtområden. som

ochförhartill denhårdareproduktionenknytafallet till ansvaratt som
delsystemen.kunskaper om

statistik-tilldatafångstförregisteradministrativaUtnyttjandet av
kvalificeratmedförknippatsituationeri mångaproduktionen är

underkvalitetsfrågomahållaförframföralltmetodarbete,statistiskt att
haruppgifternadåsituationeriframföralltviktigtkontroll. Detta är

ocksåstatistikproduktion dedenändamålför andrasamlats in än
ochmetodfrågorhithörandemedlängesedanarbetarutnyttjas för. SCB

statistiksammanhang. Dettai olikaanvändbarhetregistrenstestar
iregistrenanvändningenstatistiskadendet förocksåmedför att av

utvecklar.SCBkompetensutnyttja denblir viktigtpraktiken att som
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många situationerI råder därför i praktiken inte reell konkurrens-en
situation produktionen. finnsDet emellertid delområden där så ärom
fallet, dvs. där det kan finnas fungerande konkurrens. Till sådanaen
områden hör fristående datainsamlingar.

Flera de statistikansvariga sektorsmyndighetema har framfört tillav
utredningen kan tjäna rollpå SCB:s producentatt systemet att som
förstärks, så statistikansvariga myndigheter rekommenderast.ex. att
utnyttja SCB. stället förI försök produktionen undersättaatt en
konkurrens ändå inte reell det, enligt några sektors-ärsom vore
myndigheter, bättre tydliggöra den verkliga situationen. Enligt andraatt
sektorsmyndigheter skulle skäl till tydligare rekommendera SCBett att

producent kvalitet och kompetens. har framförtDe det kanattsom vara
effektivt tydigt rekommendera SCB producent i sådanaattvara som

situationer, där det inte produktionens effektivitet ellergagnar
statistikens kvalitet blanda in andra producenter. Exempelvis haratt en
statistikansvarig sektorsmyndighet pekat på SCB har den bästatt
förståelsen för statistikproduktionens innebörd och mångsidighet. En
samlad produktion kan förväntas synergivinster. Synpunktenäven ge
har förts fram statistiksystemet efter reformen har fungerat bra tackatt

så många myndigheter har hållit fast vid SCB producent.attvara som
Till bilden hör krav på upphandling sker i enlighet medatt att

upphandlingsförordningen inte gäller för sektorsmyndighetema när en
statlig producent väljs. därförDet möjligt för dem utnyttja SCBär att

producent behöva SCB:s erbjudanden underutan sättaattsom
konkurrens. falletAtt så har visat sig inte tydligt för vissaär vara
potentiella producenter utanför statligaden sektorn.

Synpunkten har framförts det förekommer potentiellaatt att
producenter avstår från lämna anbud vid upphandling grundatt av

de inte det möjligt konkurrera med myndighet medatt attanser en
anslagsfinansiering i botten. Utvecklingen trovärdig marknadav en ny
med konkurrens hindras i den rådande situationen med SCB:s
sammanflätade roller. Några statistikansvarigade sektors-av
myndighetema vidare SCB på andra statistik-att sättanser samma som
ansvariga bör genomföra konkurrensupphandling sin produktion.av
Från harSIKA därför framförts producentorganisationen vid SCBatt
borde kopplas loss från SCB i övrigt. kunde också, enligtDetta
SIKA, förväntas öka trovärdighet.systemets

SOS-systemet underlättar, åtminstone i teorin, för andra producenter
konkurrera med SCB produktion såväl de statistiskaatt attom genom

andra metoder utvecklas inomSCB för systemetsom som av ramen
dvs. inom för SCB:s förvaltningsuppgifter fritt tillgängligaärramen
för alla. Vidare 17 Genomförandekommittén särskiltär utpekadeav
basregister för den officiella statistiken offentliga. De kan efter
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alla. Detutnyttjasprincip ärisekretessprövningochavidentiñering av
mikrodataanvändadatabaserstatistiskavia Sverigesmöjligtvidare att

fördatabasernaviatillgängliga attgjortsbasregisterfrån de som
enskildadebehöverproducentenstatistikproducera upp-attutan se

gifterna.
konkurrerandeexempel påfunnit någrahar inte attUtredningen

metodertilltillgångSCBeller betttillkäntproducenter somom
påexempeldetfinnsräkning. Däremot atthelaförutvecklats systemets

sektors-statistikansvarigadestandarder harutvecklade använts av
utnyttjatharproducenterkonkurrerandemyndigheterna samt att

exempeldessutomfinns attDetinom SOS-systemet.basregister en
intevid SCBregisterutnyttjabehövtproducentkonkurrerande ett som

fritt till-därför inteochstatistikofficiella ärSverigesomfattas av
bearbetningardeutfördeSCBbehov löstesgängligt. Detta att avgenom
underleverantörfungeradeoch på såbehövdes sättregistret somsom

klardetupplevdeexempletiProducenten atttill producenten. var en
beroende-dettaihamnakonkurrenshämmandeochnackdel att

till SCB.förhållande
statistik-dehar flerarollkonflikterkringfrågorgällerdetNär av

upplevde SCBdeframfört attsektorsmyndighetema attansvariga
gällerroller. Dettaförstå sinamedsvårigheterhadeinledningsvis att

roller ansvars-andraavgränsningproducentrollen,särskilt motvars
initialtflera SCB:areförsvårsamordningsrollen attrollen och var

sektors-statistikansvarigadärsituationerExempel påförstå.
pressmeddelandenfelaktigt ärSCB attmyndigheter ageratattanser

ochtill dettaansvarige käntdendistribueratsochtagits fram attutan
med Eurostatförtsdiskussionerpåverkamöjlighetfått samt att omatt

sektorsmyndighetsstatistikansvariginomstatistikfrågor ansvars-en
informerats.myndighetenområde attutan

enligtskett,bättretill detförändringharrollfrågangällerdetNär en
harsektorsmyndighetema. Dessastatistikansvarigadeflertalet av

synpunktvanligrollerna. Enlyckatsmed SCB avgränsatillsammans
sektorsmyndighetemastatistikansvarigadeanvändareandrafrån än

de,angivitharFleraförtroende för SCB. attharsjälva stortär att man
vänderhelsttillkommit,myndigheterstatistikansvarigaandraatttrots

SCBpåberorförfrågningar. Detmed sina attsig till SCB anserman
harorganisationserviceinriktad samt attochkompetent manenvara

vid SCB.olikakanaler tillupparbetade experter
sektors-statistikansvarigadefrånsynpunktemaflestaallraDe

pris-medharproducent,SCBgällerdetmyndighetema, när som
frågorvanligarebetydligtvarithar attDetsättningsfrågor göra.att

rollkonflikter.frågortagitsharprissättningen änrörande avsersomupp
de allraochifrågasattbetydligtPrissättningsfrågan tasär upp avmera
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flesta vid utredningens kontakter. statistikansvarigaDe sektors-
myndigheternas reaktioner har med SCB:s produktion förgöraatt att
deras räkning sker inom för myndighetens uppdragsverksamhet.ramen
Det innebär de principer gäller för uppdragsverksamheten,att som
inklusive de tillämpas inom denna verksamhet ocksåtaxor som
tillämpas vid uppdrag åt de statistikansvariga sektorsmyndighetema,

dessa produktion officiell statistik elleroavsett andraom avser av
tjänster.

Socialstyrelsen har i promemoria 1998-03-27 till Social-en
departementet sig bl.a. SCB:s prissättning. Socialstyrelsenöveryttrat
framför i promemorian den prissättning tillämpas inom delaratt som av
SCB problem för datatillgängligheten.är Priserna har iett mångastort
fall enligt Socialstyrelsens bedömning varit betydligt högre deän
verkliga kostnadema, vilket medfört Socialstyrelsen inte kunnatt.ex. att

offertema. Detta problem har, enligt Socialstyrelsen,acceptera
generellt försämrat datatillgängligheten för både myndigheter och
andra statistikbeställare. Socialstyrelsen vidare problemetattanger
inte direkt har haft med det ändrade statistikansvaret mengöra,att är

problem regeringen kan behövaett överväga närmareattsom
analysera.

SCB:s kostnaderna för overheadär måste täckas anslags-attsyn av
och uppdragsverksamheten tillsammans. bådaDe verksamheterna delar
på SCB:s overheadkostnader. SCB det fel låtaatt attanser vore
anslagsverksamheten täcka hela eller delar den overheadav som

uppdragsverksamheten. Däremot har den overheadgenereras av som
belastar anslaget kunnat reduceras uppdragsverksamheten,genom
eftersom denna knappast ställer sådana ytterligare krav dessaatt
resulterat i dubblering overheadkostnadema. Uppdragsverk-en av
samheten finansierar ändå halva den totala overheadkostnaden.

bakomliggandeEn princip anslagsverksamhet inte fårär att
subventionera uppdragsverksamhet. SCB därför den modellattanser
verket tillämpar nödvändighet. vidareDen principielltär viktigären
för det skall möjligt för andra konkurrera medatt SCBattvara om
produktionen. lederDetta emellertid till timtaxa vid flera,SCBen som
såväl statistikansvariga sektorsmyndigheter flera användare isom
övrigt SCB:s tjänster, hög.av anser vara

Flera sektorsansvariga myndigheter vid prissättning inomär, ramen
för sin verksamhet, betrakta basdelen verksamhetenattvana av som
redan betald myndighetens anslag. berorDetta regel på attgenom som
de myndigheter fått statistikansvar helt eller till den dominerandesom
delen anslagsfmansierade. deNär väljer utföraär produktion iatt egen
regi, tillämpar de ofta sådant tänkande. Det leder till jämförett att man
priser beräknade efter olika modell och in resultatetväger när man
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sektorsmyndighetema görstatistikansvarigaproducent. Deväljer
jämförfall dejämförelse i defelaktigenligt SCB:shärvid, sätt att se, en
utföraskulle kostadetupplever attdemed vadpris attSCB:s

organisationen.deninomproduktionen egna
läggaväljersektorsmyndighetstatistikansvarig attfalldeI en

prisernadäremotSCBkonkurrent attprivatpåproduktionen anseren
långsiktigpåjämförelse. Kravenrättvisandeförblir utsatta en
intesjälvfallethindrarlikartade. attDettahärvidkostnadstäckning är en
marknad.in påsigslåförpris,lågtkan attproducent sätta t.ex.ett en

ocksåharsektorsmyndighetemastatistikansvarigadeNågra av
varithardet intedärofferter,levereratharSCBöver attreagerat

enskildaförkostnaderna moment.utläsamöjligt att

Förvaltningsrollen

del SCB:smindrepraktikeniFörvaltningsuppgiftema utgör aven
Sverigesförhuvuddragomfattar i systemetverksamhet. De ansvar

innefattarFörvaltningsuppgiftemaSOS-systemet.statistikofficiella
områden:följande sex

statistikofficiellaSverigesbevakningochsamordning av-
statistikserviceinformation och-

statistiksamordningnationell-
samarbetestatistisktinternationellt-

metodutvecklinggrundläggande-
databaser.centralaföransvar-

medbeskrivit arbetetresultatredovisningsiniårligenSCB har
Ävenområdesindelning.dennaenligtförvaltningsuppgiftema

isigföruppgifterdessaföljandedetbehandlar iutredningen var
indelning.ovanståendemedenlighet

profil. Enlågmedgenomförts SCBharuppgifternaFlera avav
mångaförvaltningsuppgifter är attgäller SCB:svadslutsatsgenerell

tillutförs SCBuppgifter ärdessaallamedvetnainte att avär somom
statistikansvarigadevidpersonalsåvälgällerhela Dettaför systemet.

Verk-SCB-personal.användareandraochsektorsmyndighetema som
spridda pånärvarandeförförvaltningsuppgiftema tremed ärsamheten

organisation.SCB:sinomfunktioner
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statistikbevakning oficiellaSamordning och Sverigesav

sammanhålletlogisktSyftet uppgiften vidmakthållamed är att ett
haranvändaranpassas,bevaka den officiella statistikensystem, att att

har legat pågod kvalitet och tillgänglig Betoningengörs ut-m.m.
offentliggörandeföreskrifterveckling och stöd. har givitSCB ut avom

sektorsmyndighetemas intressenofficiell statistik. statistikansvarigaDe
publiceringsfrågoma ochhar inledningsvis i första hand legat just

regelverk detföreskrifterna har utgjort det påtagliga stödet. Ettmest av
har vidare arbetatsammanhållande funktion. SCBhär slaget har i sig en

regeringen denför den årliga tillmed fram underlagatt rapportta om
lämna.samordning styrelse harofficiella statistikens SCB:s attsom

statistikansvarigaenkäter till dehar i första hand skettDetta genom
givit god överblickmyndigheterna. Arbetet har SCB överen

statistiksystemet.
samordnings- ochSedan år tillbaka benämner SCBett par

tillsynsuppgift. oktober 1997bevakningsuppgiften Iensom
för tillsynsuppgiften för deninrättades särskilt kansli samtett
i huvudsak EU-frågor. Syftet medinternationella samordningen -

tydliggöra verksamhet med dessainrättandet kansliet SCB:sattvarav
dessaför övriga. Dessförinnan sköttesfrågor såväl inom SCB som

svarade förutvecklingsavdelning,uppgifter inom SCB:s ävensom
förvaltningsuppgiftema.övrigaflertalet deav

och bevakningsuppgiftema årligenFlera samordnings- är avav
insatser hör:Till sådana årligen återkommandeåterkommande karaktär.

produktbeskrivningar variabelnivåaktualisering de påsomav-
omfattas Sveriges officiella statistik,preciserar de produkter som av

publiceringsplan för den officiella statistikensammanställning av en-
under det påföljande året,

inom försammanställning den publicering skettöver ramensom-
det föregående åretSveriges officiella statistik i tryckt form under

Årets publicering,
underuppföljning aktualiteten tidshållningen i publiceringenochav-

Resultatet sammanfattas i särskildadet gångna året. rapporter.

följaårligenutför i första hand sin bevakningsuppgiftSCB attgenom
Tilloffentliggörande efterlevs.hur föreskrifterna för statistikensupp
densärskild markeringdet följs hör föreskriftemas krav på avsom upp

officiella statistik, kvalitets-statistik omfattas Sveriges att ensom av
publiceringdeklaration finns, liksom uppgift tidigare mot-avom

engelska krävssvarande statistik sådan översättning tillsamt att som
gjorts.för andra svenskspråkiga skall kunna tyda statistiken haränatt
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allthar imyndigheterstatistikansvarigaövrigaSåväl SCB som
dock.förekommeravvikelserVissaföreskrifterna.följtväsentligt

tagitfalli någraSCBmedförtföreskrifterna harfrånAvvikelser att
sektorsmyndighetemastatistikansvarigamed dekontaktinformellen

tillskäletvanligasteSCB. Detvanligenproducenten,med äreller som
förenklastupplevtsharstatistik.försenad Detelleruteblivenkontakt är

kontakterbevakningformenmed den här att taarbetardem avsom
verket.inomdärför skettharkontakternaallra flestainom SCB. De

förenklasbevakningsinsatsema avsevärt attochSamordnings- av
delproduktionensköterstatistiken, stordenförutomSCB, av enegna

SCBregel sköterför. Som ävenharandrastatistikden ansvarsomav
BRÅ,handförstamyndigheter, iresultaten. Någrapubliceringen av

huvuddelenskötavaltharSocialstyrelsenSkolverket och att av
myndigheternågraYtterligarehand.publiceringen på svararegen

till andradenvidgatharMångapubliceringen.delarsjälva för t.ex.av
främstpublikationer, Internet.medier än

efter-föreskriftemasuppföljningenkontakterdeUtöver avsom
statistik-fleramedhaft kontakthar SCBresulteratlevnad har

Syftetbilateralt.seminariersåvälmyndigheteransvariga somgenom
frågor.diskussionvaritregelhar gemensammaavsom

bevakningsuppgiftema hör, nämnts, attochsamordnings-Till som
regeringentillårligaSCB-styrelsensförunderlag rapportfram omta

framhar tagitsSådanasamordning.statistikensofficiella rapporterden
legat påTyngdpunkten haroch 1997.1994/95, 1996avseende påmed

användare.vissaochmyndigheterstatistikansvarigafrånsynpunkter
gjortssamordning harstatistikensförbetydelsesatsningarradEn av

deförvaltningsuppgifter ändelar SCB:sandraförinom somavramen
satsningarsådanaExempel påbevakning.ochSamordningbenämns

ar:
statistik-därdatabaserna,utvecklingennämndaden avovan-
statistik-enhetligtpåkan samlas sätt, oavsettresultaten ett var

ligger,ansvaret
publikationerförämnesområdesindelningeninförande gemensamav-

med densammanfallerhelti detvilkendatabaser, närmasteoch
statistikförordningen,finns iindelning som

viktigtklassifikationsdatabas, utgör ettutveckling somenav-
variabler.samordningStandardisering ochförinstrument av

behovsådanabevakasärskiltvidarebevakningsuppgiftema hörTill att
...1 funnit någrainteUtredningen harområdenfleraöverspännersom

1994:1, sid. 38betänkande SOUl GenomförandekommitténsEnligt
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exempel har vidtagit särskilda bevakningsåtgärder i dettapå SCBatt
syfte.

bevakningsarbete har karaktäriseratsSCB:s samordnings- och av
deförsiktighet. skäl till försiktighet upplevs, såvälSCB:sEtt av

statistikansvariga sektorsmyndighetema flera inom SCB, varasom av
skapa konflikter mellan de olika rollerna. råddeinte Detsträvan atten

vidare inledningsvis olika uppfattningar inom hur de olikaSCB om
samspela. särskilt den förvaltnings-rollerna skulle gälldeDetta nya

bevaka statistiken. finnsrollen, bl.a. uppgiften samordna och Detatt
sektorsmyndigheter iexempel på kontakter med statistikansvarigaatt

metodfrågorsåväl samordnings- och bevakningssyfte i har hållitssom
tillbaka för inte pågående diskussioner produktionsavtal.störaatt om

till försiktighet från sida vad gällerskäl SCB:sEtt annat sam-
ordnings- varit inte detoch bevakningsuppgiften har att ansettman vara

försvarbart framföra eller synpunkter andraetiskt klagomål motatt
fullt till kravenmyndigheter på områden där inte själv leverSCB ut upp

eftersom detenligt gällande föreskrifter Vidare det, SCBär ärm.m.
delen officiellasköter produktionen den övervägande avsom av

fram frånstatistiken, naturligt i första hand föra synpunkter denatt
bevakning verket och först i andraSCB utfört till kolleger inomsom
hand till de statistikansvariga sektorsmyndighetema. har oftaSynsättet
varit de statistikansvariga sektorsmyndighetema, de SCB inäratt gav

fram-uppdrag sköta produktionen, måste ha förutsatt SCBattatt av
föreskrifter Därför synpunkter från bevakningenskulle följas. hartagna

i flera fall aldrig behövt utanförnå SCB.
Någon aktiv bevakning statistiken och de statistikansvarigaav

den nämnda förekommer knappast. inte helt klartDetutöver ärovan
vilken roll förväntas spela i detta avseende. FörväntningarnaSCB är
olika. idag vanlig uppfattning bland SCB-personalenDet är att enen

olika rollernaStabilisering har skett det gäller tydliggörandet denär av
och upplevs inte de olika rollernasamspelet mellan dem. SCBInom

egentligt problem. Fortfarande gäller dock försiktighet vidnågotsom
kontakter i samordnings- och bevakningsarbetet.externa

tilldelats.Frågan det tillsynsuppgift harSCB Detär är somom en
beror tillsyn.självfallet på vad läggs in i begreppet Genom-som
förandekommittén talade samordning och bevakning, inteom om
tillsyn. Uppgiften just samordning ochtänktär snarast som
bevakning. uppfattning också det knappast tänktSCB:s är äratt att
verket skall inspektioner hos de statistikansvariga sektors-göra
myndighetema eller form besiktningsprotokoll förnågonupprätta av

statistikområden. statistikansvariga sektors-olika Vissa deav
ochmyndighetema efterlyser dock SCB granskar utvärderar huratt

olika myndigheter har skött sitt ansvar.
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sektorsmyndigheterstatistikansvarigaSynpunkter från

bevakning framförtssamordning ochsynpunkt på SCB:sEn avsom
den hittillssektorsmyndighetemastatistikansvarigaflera de är attav

ha märkt något SCB:sFlera sig inteotydlig.upplevts säger avvara
besvarandetillsynsomrâdet påarbete på sätt änannat avgenom

produkt-publiceringsplaner ochuppdateringochenkäter av
del förklaringen SCBbeskrivningar. En attvaraanses avav

utsträckning sköts SCB. SCBi så hög Inomproduktionen är manav
inte följts, harföreskrifterna. de fall dessai linje med Iarbetaattvan

med producentenofta kunnat diskuterasredanskälen, nämnts,som
inom SCB.

myndighetersenskildasyftande till samordnaföreskrifter,Några att
statistik-fram. Flera dehar inte tagitsstatistikpublicering på Internet av

förtydlig-det behövsdocksektorsmyndighetemaansvariga attanser
förtekniker användsmoderna elektroniskavad gälleranden närsomav

förutnyttjar redan Internettillgängliggörandet statistiken. Många attav
statistik-depubliceringtillgänglig.statistiken Dennagöra typ svararav

flesta fallen helt iför i de allrasektorsmyndighetemaansvariga egen
förmyndighet utnyttjar SCBfunnit någonUtredningen har interegi. att

Internettjänster.
myndigheterna hade hösten 1998statistikansvarigade20 en egenav

dem publicerarfunnit åtminstone tvåUtredningen harwebbplats. att av
förutnyttjarmedan sju Internetofficiella statistik påall sin Internet, att

publiceringenelektroniskasin statistik.föra delar Denut stora av
utnyttjaspapperspublicering.komplement till Denutnyttjas änettsom

konventionellersättning förutsträckninglänge mycket litenså i som
publicering.

uppkommit föranspråk har intressetagits iEfterhand Internetsom
olikatillgänglighetssyfte knyta ihop desamordnings-såväliatt som

framförtmyndigheterna harde statistikansvarigaFlerahemsidoma. av
samordnings-inom för sittverkettill SCBönskemålet att ramenom

officiella statistikenwebbplats för denutvecklar gemensamenansvar
för användarna nådet möjligtSyftet skullepå Internet. attgöraattvara

statistiken frånofficielladelar denhela eller stora gemensamenav
Via länkarofficiella statistiken.hemsida för deningång gemensamen-

knytasstatistikwebbplatserstatistikansvariga myndigheternasskulle de
för demedhar tillsammanstill SOS-hemsidan. SCB representanter

hemsida.fram sådan Prov-myndigheterna tagitstatistikansvariga en
börjanhemsidan har inletts iverksamhet med den avgemensamma

1999.
framförthar vidaresektorsmyndigheterstatistikansvarigaFlera att

enklare och billigarehemsidanden är ettatt gemensammaman anser

19-13124
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de databasertillgänglig viaalternativ för statistiken Internet ängöraatt
dendet viktigtutvecklat. UtredningenSCB är attattansersom

statistiken i databasernatillgängliggöraavgörande skillnaden mellan att
bådatydliggörs.SOS-hemsidan Derespektive via den gemensamma

slådärför viktigtkompletterar varandra.tillvägagångssätten Det är att
frågortillgänglighet.behövs för god Dessafast båda attatt ge

ytterligare nedan i avsnittbehandlas 6.3.
kunnaförvaltningsroll skulleframförtshar SCB:sDet även att

instanspekat på det behövsutvidgas. Flera användare har att somen
statistik.samhällets behov Dennahar samlad överblick över aven

påverkakunna fungera, ha maktmåste, för i praktikeninstans attatt
statistikansvarigastatistikenavgränsningen den officiella samt att geav

bakgrundstatistikens omfattning.myndigheter direktiv vad gäller En
statistikansvariga sektorsmyndigheterönskemålet fleratill ärär att

andra, främst andra myndigheter.statistik från åtskilligaberoende av
beroende har statistikansvar,myndigheterVissa de ärman avav som

instans med samlad överblickframförts dennaandra inte. harDet att
iroll och inflytandeutvidgning SCB:sskulle kunna SCB. En avvara

föra med sig justeringsynpunktema skulleenlighet med även aven
berörs därför vidare i avsnitt 7.2,begreppet officiell statistik. Frågan

statistik behandlas.begreppet officielldär
till utredningen dethar fört fram synpunktenanvändareNågra att

för tillsynsarbete bevakauppgift inom SCB:sbör attattramenvara en
för frikostig,statistik får rimlig, inteSveriges officiella sägaatten
viktigt få myckethar fört fram det såavgränsning. Andra äratt att ut

de medel kan disponeras. innebärmöjligt Detstatistik genom somsom
kopplad tillåterhållsamhet med servicei princip ärm.m. som

medel.finansieras medstatistiken och samma
innebärandebevakningsroll för SCButökad samordnings- ochEn

officiella statistikendenbl.a. inflytande avgränsningen samtöver av
statistikensvad gällermöjlighet statistikansvariga direktivatt ge

innebära arbete medenligt statistikansvarigaomfattning, skulle andra
sådan utvidgningprioriteringsfrågor. Rollen skulle medkänsliga en

friståendeflyttas från och skötasbehöva SCB ett organ.av
statistikansvariga myndig-frånfinns tankar, framföralltDet även

flera andraoch bevakningen påutvidgningar samordningenheter, på av
i uppgift:exempelvis skulle kunnahar framförts SCBDetsätt. att ges

officiella statistiken iomfattning denbevaka inriktning ochatt av-
förändringar iförenkla möjligheterna göraattstort samt att

bild grund-skaffa samladsig bl.a.Det överrör attsystemet. om en
statistik ochbevaka basbehovetinformationen i samhället, dvs. av

utveckling.till samhälletstill statistiken successivtatt anpassasse
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anmälerstatistikansvarigavilkentillden instansfungeraatt som-
ochinriktningomfattning,statistikensiförändringarbehov av
ochförordningeniändringarinnebärdvs. sådantbenämning, som

samlatönskemål ochsamla ihopkundeTillsynskanslietdess bilaga.
få önskadetydligtenkelt ochför på sättvidareföra dem ettatt

redanuppleverTillsynskansliet självgenomförda. attändringar man
för alla.tydliguppenbarligen interoll.har sådan Den ären

anmälakananvändareövrigatill vilkeninstansfungeraatt som en-
formbehövs någonstatistiken. Detofficielladensynpunkter på av

"klagomur.kändochlättillgänglig
åtkomsten.förbättraytterligarei syfteåtgärderför attatt svara-

statistik-från flerastatistikutnyttjarbehovför sinavilkaAnvändare,
upplysningscentraler,ochinformationsförmedlareområden, t.ex.

lett tillharstatistikansvaretsektorsuppdelningenframförthar att av
blivit Deharsituationeri vissa sämre.statistikentillåtkomstenatt

användargrupper.i någrainte ingårregeldeframförthar att som
statistikproduktemaolikamellan desambanden samtkartläggaatt-

olika slag.sambandvad gällerstatistiksystemetföljalöpandeatt av
frågortillsynskansli kunnasittbordeSCB avsvargegenom

ändrasandra Detdenstatistikenpåverkas den attHurtypen: avena
ellerprodukt-fleraelleringår iprodukterflerafinns ettsom

Åtskilliga bas-ochutnyttjarprodukter ettregistersystem. samma
register.

förteckna vilkamyndigheter,statistikansvarigaservice åtatt, som-
denofficiell statistik. Det ärproducenterställasbörkrav avsom

kanproducentskall accepterasstatistikansvarige avgöra enomsom
utgångspunkter.andraochobjektivitets-kvalitets-,eller inte från
och tips.råduppgiftTillsynskansliet haskulle kunna att geen

sektors-statistikansvarigaderåd åtstöd ochövrigtiävenatt ge-
hurexempelgodaspridningmyndighetema, t.ex. manavgenom

situationer.i olikatillkan gå väga
medsektorsmyndigheterstatistikansvarigamindrehjälpaatt-

sig medhållamöjlighetharintede självaspeciella där attmoment,
expertis.

uppgiftersinasköttmyndigheter harhur olikautvärdera somatt-
statistikansvariga.

inomoch tjänsterprodukterpå systemet.prissättningensamordnaatt-
material inomsamkömingarförrutinerenklaframatt ta av-

systemet.
regionalfördeladdet gällerinsatsersamordnandevidta näratt-

statistik.
bibliotek ochtillgratisleveranserfrågorgällerstöd vadatt omge-

sektorsmyndigheter.statistikansvarigamellan
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statistikserviceInformation och

frånstatistikfrågorSyftet användarna skall kunna få på sinaär att svar
och statistik-funktion för informationinstans. har särskildSCBen en

Funktionenbibliotek kopplat.service, till vilket statistisktäven ärett
hela statistik-betjänasköter den förvaltningsuppgift går ut attsom

statistiken för allatill den svenskaoch fungera ingångsystemet som
telefon tillförfrågningar denkategorier användare. Antalet perav

årligen 30 000.centrala upplysningstjänsten fram 1997t.o.m. cavar
följd andra kontaktsättDärefter de minskat kraftigthar attavsom

volymer. DärtillBiblioteket årligen 000tillkommit. lånar 10näraut
läsesalslån.kommer 000 s.k.25runt

ökar kraftigt. uppgick underAntalet förfrågningar Dee-postper
den dubbla.till under volymen SCB:s1997 1.500; 1998 änmervar

länkar finns till andrawebbplats på har utvecklats ochInternet
besök iwebbplatser med officiell statistik. Antalet någon av

under miljoner,statistikproduktema på hemsida 1996 2SCB:s runtvar
miljoner.under miljoner och under 1998 7,31997 4,6

internationellEfterfrågan på service statistik ökar. Ettsom avser
utvecklats, vilket tillsamarbete med har skapat tillgångEUnära

statistik, både i tryckt och elektronisk form.utbudEurostats av
för information och statistikservice fungerarFunktionen Eurostatssom

i Sverige vad gäller databaser Shop.Eurostat Datarepresentant -
Funktionen samarbetar i nätverk med iEurostatsett representanter
andra länder.

Statistikservicen fungerar på så endera besvarassätt att
förfrågningarna direkt funktion för information ochSCB:sav

hänvisas frågeställarenstatistikservice eller också till experter, som
förväntas kunna information ochFunktionen förge svar.
statistikservice vidarebefordrar frågorna inomhärvid regel SCB,som
dvs. till statistikproducenten i de fall ligger utanför SCB.även ansvaret

innebär åtskilliga statistikfrågor aldrig de statistikansvarigaDet nåratt
sektorsmyndighetema, kunskaper användarna härigenomvars om
begränsas, försåvitt producentSCB inte inom för uppgiften somramen

statistikansvariga fråge-myndigheter informerar dem kundernasom
ställningar. Utredningen undantagsfall ochhar funnit så sker endast iatt
vid krävande eller särpräglade frågeställningar. Någramera
statistikansvariga myndigheter uppdrar dessutom SCB inomatt,

för det produktionsavtal skötaupprättas, ävenramen som
informationsservicen på deras områden.

finns självfalletDet för vilken kan erbjudasservicegränsen som
inom för denna för användarna kostnadsfria statistikservice. Förramen
SCB det naturligt kostnadsfri service, den blir alltförär näratt
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uppdragsverksamheten.förövergår till service inomomfattande, ramen
förden SCB:sutförstill serviceden övergårinnebärDet motatt som

framförtanvändare harFlerafastställdauppdragsverksamhet atttaxan.
kostnadsfrigränsdragning mellankonsekventtillämparSCB inte en

betala.användaren måsteför vilkenoch serviceservice
upplysnings-inforrnationsfönnedlare ochfunnitUtredningen har att
undvikerinformation oftasökamedm.fl. attcentraler stor attvana

frånhämtasbedöms kunnainformationentill SCBvända sig annatom
sektorsmyndighet. harDetstatistikansvarig görafrånhåll, attt.ex. en

efterfrågar,information deför denbetalaofta tvingas SCBmed deatt
betalt,sällanmycketsektorsmyndighetema ävenmedan tar om

dessaomfattande insatser. Närtämligenställer krav påinformationen
tillofta direktsker detsig till SCBinformationsförrnedlare vänder

Service inomkanaler.upparbetademed vilka de harvid SCBexperter
kostnadsfritt, ifallkontakter i vissaetableradeför sådana gesramen

ersättning.krävsandra fall
Även fråninformation övergårhanteras fråganinom SCB attnärom

olikartatsåledes påmed avgifttill bli belagdkostnadsfri ettattvara
gälla mellanprinciper tycksolikaanvändare har pekat påFlera attsätt.

inomdecentrala, SCBoch denstatistikservicenden centrala ges avsom
framförtsharproducentrollen. Från SCBellerför attansvars-ramen

elleransvarigdengrundonaturligt, pådetta inte ärattär somav
med deningående diskuteraofta harproducent attstor nytta av mera
använd-statistikensfrågorinformationen,söker rört.ex. somomsom

ändamål.barhet olikaför

statistiksamordningNationell

dokumentationochunderhållbl.a. utveckling,innebärArbetet av
stöd tillklassifikationerstandarder ochgrundläggande statistiska samt

tillämpningenanvändare vidadministrativastatistikproducenter och av
grad Eurostatsi höginriktningArbetetsstandarder. är styrt avnumera

samordningssträvanden.
varitharunder årverksamhetenExempel områdenpå senaresom

ägarkategoriföretag efterindelningstandard förinriktad på samtär av
yrkesklassificering.standard för svenskjuridisk formefter samt

inomstandardersamarbeteteuropeiskadeltagit i detSCB har om
sambandibenämningarFörslag tillarbetsgrupper.bl.a. Eurostats m.m.

bl.a.granskats,standarder harEU-dokumentöversättningenmed omav
enligt SCB:ssigvad gäller konsistens. Det experter,rör texter som,om

lång tid.vägledande undernormgivande ochförväntas komma att vara
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ochför den samordningen rådInom nationella SCBramen ger
tillupplysningar till de Statistikansvariga myndigheterna, ävenmen

ochföretag angående befintliga svenskaoch andra intressenter
funnitinternationella standarder statistikområdet. Utredningen harpå

utsträckningden här verksamhet successivt i allt högreatt typen av
grad påkommit påverkas Verksamheten går i allt högreEU. utatt av

standarder till svenska förhållandenEU:satt samt att geanpassa
användarna service i hithörande frågor.

standarderutveckla och service i frågorSCB:s arbete med att omge
klassiñkationer minskat i omfattning. Verksamhetenoch har successivt

bedrivs idag med mycket små resursinsatser.

Internationellt statistiskt samarbete

framförallt gälltinternationella samarbetet har på årDet senare
samordnasamarbete inom uppgift går i hög grad påEU. SCB:s ut att

det svenska EU-samarbetet på statistikens område, främst samarbetet
med har också omfattat information och utbildningEurostat. Det samt
datarapportering.

för förvaltningsuppgifterarbete utförts inom SCB:sDet ramensom
har fungera konsult åt Statistikansvariga myndighetergått på attut som
inför internationella och löpande informera kommandemöten om

erfarenheterhar ordnat seminarier för utbyte från EU-SCBmöten. av
EU-uppdrag.samarbete och deltagande i

svenska deltagandet i arbetsgrupper vid harDet Eurostat
distribution kallelser ochadministrerats, bl.a. i meningen annatav

material. gäller årligen inemot arbetsgrupper med 200100Det änmer
deltagande ioch 300 Statistikansvariga myndighetersmöten över resor.

dessa har varierat, ligger på andel mellan och 10%.på 5möten men en
övrigt det SCB-personal deltagit.I är som

Statistikansvariga har framfört kritikVissa myndigheter mot att man
all information från och vissa andra inteEU-organEurostatattanser

kommer till deras kännedom. flesta har förståelse för detta, eftersomDe
det sig mycket omfattande materia. möjligheterSCB:srör att geom en

underde statistikansvariga myndigheterna önskad service ökaväntas
förbättras1999 verksamheten kommer effektiviseras ochatt attgenom

flera elektroniskt nätverk föri avseenden följd ettattsom av
informationsutbyte statistikansvariga, SAM-mellan SCB och övriga

driftForum, håller installeras. beräknas i under 1999.Detatt tas
SAM-Forum kommer betjäna andra delarävenatt av. förvaltningsuppgiftema.
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synpunkter påframförtmyndigheter harstatistikansvarigaNågra
Exempelvisvid olika EU-möten.representationenden svenska anser

iutsträckninghögretillfälle delta i mötende borde ävenvissa attatt ges
övergripande karaktär.av mera

metodutvecklingGrundläggande

förvaltnings-för SCB:sutförs inommetodarbeteDet ramensom
hela ellerförintressemetoderuppgifter utveckling ärsom avavavser

utfördesmetodutvecklingMotsvarandestatistiksystemet.delarstora av
då endastSkillnadenlikartatföre reformen på ärsätt. attett man

gällerliksom tidigare,till behov inom SCB. Nu,behövde hänsyn attta
Specifikgenerella.meningmetoder i någonfrågadet ärär somom

till berördkoppling direktmeddessutom,metodutveckling sker men
förvaltnings-omfattasintemetodutvecklingprodukt. Sådan avanses

uppgiften.
ochnyutvecklingmindre påarbetet inriktatstid harPå merasenare

metoderna förkändade bästadiskussionbeskrivning ochpå av nu
har arbetebortfallsfrågor. Vidareochgransknings-olika områden, t.ex.

utvecklade metodertidigareimplementeringochmed lansering av
tagits fram,harhandböckerprioriterats. Ett t.ex:par

metoder fördiskussionbeskrivning ochmedMinska bortfallet av-
statistiska undersökningar.bortfallet ireduceraatt

förmetoderoch diskuterarbeskrivereffektivtGranska som-
material.statistiskagranskning av

i fleradeltagit aktivträkningstatistiskaför detSCB har systemets
främst sådanametodområdet,internationella arbetsgrupper på som

infonnationstekniska frågor.gällthar bl.a.organiseras Eurostat. Detav
för demedvid SCBsärskilt metodråd har inrättats representanterEtt

metodrådetmedSyftetsektorsmyndigheterna.statistikansvariga är att
kringinformationsutbyteförforumskall fungeradet ettsom

den fortsattainriktningendiskussionmetoderexisterande samt avom
metodutvecklingen inom SOS-systemet.

kan hagod, vilketvarit särskilthar inteUppslutningen i metodrådet
statistikansvariganaturligt för dekäntsdet inteorsakats attav

inommetodutvecklingen iaktivt påverkasektorsmyndighetema stortatt
produktions-iförsta hand hemmametodfrågor iVidare hörsystemet.

statistik-förnaturligt för producenterdärförDet änär meraprocessen.
statistikansvariga sektors-metodfrågor. Fleradryftaansvariga att

frågordet sigdehar framförtmyndigheter rör typattatt en avomanser
iFrågeställningarnadiskutera.för demintressantaknappast är attsom
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länge de intefrämmande för många dem såmetodrådet har ansetts av
statistiken. Vidare harhar för avsikt också själva produceraatt

statistikansvariga myndigheternastatistikkompetensen vid flera deav
medverkan i diskussionertillräckligt för aktivinte högansetts avvara

hittills förts i metodrådet.det slag som

Databasservice

databaserstatistiska avsåg Genom-utveckling SverigesGenom av
bli möjligt för användarnaförandekommittén det skulle ävenattatt

statistik-samlatframdeles den officiella statistiken på Denå sätt.ett
for till-använda databasernamyndigheterna förväntadesansvariga att

gängliggöra sin statistik.
Än länge innehåller data-i drift fr.o.m. såDatabasema 1997.togs

officiella statistiken. Databasemamindre del denbaserna endast en av
efterfrågade statistiken ochemellertid, enligt deninnehåller SCB, mest

huvuddel denräknar medfr.o.m. april månad år 2000 SCB att aven
tillgänglig via databaserna. Ettofficiella statistiken skall finnas

officiella statistik SCBpolicybeslut har tagits inom denSCB att som
tillgänglig via databaserna.har for skallansvar vara

i avsnittdatabasutvecklingen behandlas vidare 6.3Databasema och
deltillgänglighetens utveckling, bestämt dennärmare avsersom nyom

teknik.
isuccessivt. Uppläggningen diskuterasDatabasema utvecklas ett

for de statistik-databasråd bestårsärskilt representantersom av
löpandeoch statistikanvändare, vilkaansvariga myndigheterna andra

och spelat viktig roll iRådet har fungerat aktivtföljer verksamheten. en
bättreviktendatabasutvecklingen. Rådet har särskilt poängterat av

mikrodata dedokumentationer efterlyst ökad tillgång tillsamt genom
Ytterligarebasregister skall omfattas databassystemet.som av

den särskildaåterfinns iinformation databasrådets verksamhetom
professori särskilt appendix till betänkandet Bouppsats som

Sundgren skrivit för utredningens räkning.
mellanlänkarnaarbetet har på tid ingått utvecklingI avsenare

databaserna,ochpersondatorbaserade produktionssystemSCB:s nya
metadatabasema.makro- ochliksom arbete med utveckling mikro-,av

databasutvecklingen harfortsättning och konsekvensSom en aven
innebär bl.a.gjorts.SCB:s publiceringspolicy Denöversyn atten av

produktion.navet för Detdatabaserna blir det SCB:s ärgemensamma
övrig publicering planerasmed utgångspunkt från databaserna som

policyn.ingår ikomma ske. Regelbunden publicering via Internetatt
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avsnitt 6.3ibehandlasdatabasservicenoch ävenutvecklingDenna om
utveckling.tillgänglighetens

rollerpå SCB:sSynpunkter5.4.3.

sektors-statistikansvarigadehandi förstadetnaturligt ärDet är att
roller.på SCB:ssynpunkterframförtharmyndigheterna som
frågoranledninghaftinte övervägadem harsidanvid attAnvändare av

sigbekymrabehövaskall inte systemetsslaget. Dedet här omav
tillfredsställande. Syn-det fungerarförutsattstruktur,interna att

harsektorsmyndighetemastatistikansvarigadefrånpunkterna som
tillsynsroll.gällt SCB:sregel

deunderhadesektorsmyndighetemastatistikansvarigaFlera deav
huruvidafunderingarhel del överstatistikreformenefterförsta åren en
statistik-tillikaSCB,ändamålsenligt är stordet kunde att ensomvara

i dessstatistiksystemetövervakarefungerakundeproducent, avsom
dessutomansågmyndigheternastatistikansvariga attdehelhet. En av

producent-gällervadborde diskuterasåtskillnadorganisatorisk
samhälls-kundedetanfördesskälorganisationen. Som att vara en
åtgärdlönsaminstitutionelltkonkurrensmässigt och attekonomiskt,

roller.övrigaproduktionsrollen frånskilja
förtvidareharsektorsmyndighetemastatistikansvarigadeVissa av

skilja påsvårigheterhade vissainledningsvis attvidflera SCBfram att
produktionsrollen ipersonal inomExempelvis kunderoller.sina

bevaknings-företrädde SCB:sdeförhandlingssituationer omagera som
utvecklatssmåningomrollmedvetenhet har såtydligareuppgifter. En

sektors-statistikansvarigaenligt någrakvarstår,Dockvid SCB.
roller,harfaktum SCBi detproblemprincipiellt treattmyndigheter, ett

förenliga.vidarepapperet intepå äråtminstone utansom
sektors-statistikansvarigaförvånandeknappast attDet är

till SCB.knutettillsynsansvarinvändningarmyndigheter mot ettreser
decentraliserati utsetveksamt systemprincipiellt ettatt avDet är en

Riskenmyndigheter.och andra ärsjälvövervaka sigmyndigheterna att
opartisk.betraktasintefunktionenövervakandedendå somatt

trovärdighet. DethelapåverkakanFörfaringssättet systemetsäven
dockkantill SCBknutettillsynsansvaretmednuvarande systemet

produktionen,främst påtroligen trotsberorha fungerat. Det attsägas
deltillkommitsektorsuppdelat, har storför statistiken attäransvaretatt

före reformen.likartatpåskötas SCB sättett somav
blikommaskulleutsträckningi attproduktionenOm storäven

mellanuppståkonkurrenssituationuttaladdecentraliserad och en mer
vidtillsynsfunktionenplaceringblirproducenter,och andraSCB aven
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tveksamhetertveksam.enligt flera myndigheter, SammaSCB, mera
tillsynsuppgiftenförvaltningsuppgifteranföras andrakan änäven mot
metodutvecklingskall denockså har för. ExempelvisSCBsom ansvar

helaförvaltningsanslaget betjänaförför inomSCBsom svarar ramen
andra producenterskall förseinnebär i princip SCBDettasystemet. att

medför konkurrera SCB.med verktyg de kan använda attsom
för fungera påfunnit tillsynsfunktionen,Utredningen har ettattatt

övriga förvaltnings-samarbete medbra behöver ha SCB:snärasätt, ett
i dessdet statistiskafunktioner också de betjänar systemetsom

bl.a. i formstöd tillhelhet. uppenbart vad gällerDetta systemetär av
föreskrifter, reglerföreskrifter. Nödvändig kompetens för t.ex.att utge

statistik, kräver kunskaperoffentliggörande officiellför omav
publiceringsområdet.och utvecklingen på Dettapubliceringsfrågor om
upprätthållasi praktiken knappast kankunskaper närautan ettär som

inom området.utvecklingsfunktioner arbetarsamarbete med de som
isolerad tillsynsfunktionförvaltningsuppgiftema i övrigtfrånEn

den kompetensdelarskulle riskeras kommaäven att tappa somav
Uppföljningar denuppföljningarbehövs för t.ex.systemet. avav

särskildsamarbete medkvalitet kräverofficiella statistikens nära
genomförandetfår föri praktiken ocksåmetodkompetens avsvarasom

rationelltbedömer det knappastuppföljningama. Utredningen är attatt
förvaltningsuppgifter.från vissa andraskilja tillsynsfunktionen

statistikansvariga sektorsmyndighetemaflera deEmellertid anser av
Tillsyns-tillsynsrollen oklar. Vidare haroch flera inom SCB, äratt

varit tämligenflera i praktiken Enkansliets verksamhet enligt anonym.
förför Tillsynskansli haruppgifterrad tänkbara presenteratsett

de statistikansvarigamed användare ochutredningen vid kontakter
i avsnittethar SCB:ssektorsmyndighetema. De presenterats omovan

förvaltningsuppgifter.
såvälsynpunkter frånutredningens baserad påuppfattning,Det är

förvaltningsuppgiftemastatistikansvariga myndigheter SCB, attsom
ochoch skötasfortsättningsvis bör hänga ihopäven sammaav en

förvaltnings-uppfattninginstans. också utredningensDet är att
särskilt uppgiften sam-tydliggöras. gälleruppgiftema behöver Detta

få utökatbehövaoch bevakning. kan dessutomordning Den ett
utvidgningkraftigmandat, varigenom den kan förstärkas.behöva En av

fungeraförrollen kan dock visa sig minska möjligheterna SCB att som
statistiken.förvaltningsmyndighet för den officiella
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framgått:följandebl.a.harSCB,avsnitt 5.4,Av om
medjämförtolika SCBpå fleraupplevsAnsvarsrollen sätt av-

myndig-grund isinharvilketsektorsmyndigheter,flertalet
roller.olikaheternas

officiellproduktionenfortfarandesköterSCB merparten avav-
statistik.

finnsknappastdetsektorsmyndigheterFlera attanser-
sinprisnivå ihögharSCBtill SCBkonkurrenter samt att upp-en

dragsverksamhet.
helhetdessiuppgifterfor de systemetSCB som avsersvarar-

tillkomuppgifterdemFleraförvaltningsuppgifterna. är somav
reformen.genom

underlättatsbevakningsuppgiften har attochSamordnings- av-
ändåden behöverproduktionen,sköterSCB merparten menav

förstärkas.
särskiltÖkade efterlyses,tillgänglighetsamladtillmöjligheter av-

statistikbehöveranvändare överdvs.breda användare, som
sektorsgränsema.
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Producenter5.5

syftenaEtt med statistikreformen effektivisera produktionenattav var
den officiella statistiken. skulleDetta bl.a. ske den skulleattav genom

konkurrensutsättas. Flera skulle möjlighet producera officiellattges
statistik. SCB ansågs före reformen i praktiken ha slags monopol påett
sådan statistikproduktion. Detta sågs konsekvens SCBattsom en av
hade för den officiella statistiken.merpartenansvar av

Genom reformen blev det i princip möjligt allsättaatt
statistikproduktion under konkurrens. Såväl de statistikansvariga
myndigheterna själva andra med kapacitet producera statistikattsom
ansågs Genomförandekommittén presumtiva producenter. Iav vara
praktiken har emellertid endast mindre del statistiken bliviten av
konkurrensutsatt.

Inledningsvis utnyttjade praktiskt alla statistikansvarigataget
myndigheter SCB:s produktionsresurser för fram den statistik deatt ta
fått för. Till undantagen hörde endast de myndigheter sedanansvar som
gammalt haft slags statistikansvar och själv skött sin statistik.ett t.ex.
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Utredningen har funnit den situation f.n. gäller vad beträffaratt som
produktion officiell statistik innebär SCB dominerar kraftigt,attav

dels producera all den statistik för vilkenatt SCB hargenom
statistikansvar, dels sköta produktionen flertaletåt de andra statistik-av
ansvariga myndigheterna. SCB sköter produktionen i dess helhet åt de
flesta. Några har enbart lagt delar produktionen på BlandSCB. deav

BRÅnytillkomna statistikansvariga myndigheterna det endastär som
har valt inte utnyttja för någonSCB del produktionen. Flera deatt av av
myndigheter sedan gammalt har haft slags statistikansvar harettsom
också sedan gammalt helt eller till delar själva skött produktionen.stora
Till sådana myndigheter hör Riksförsäkringsverket, Riksgäldskontoret
och SLU.

När det gäller myndigheter fick sitt statistikansvar följdsom som av
BRÅstatistikrefonnen sköter produktionen sin statistik i regiav egen

och med viss hjälp konsulter. Kulturrådet sköter själv produktionenav
teaterstatistiken. Under period har rådet själv sköttävenav en

museistatistiken. Flera de statistikansvariga myndigheterna sköterav
publiceringsmomentet, eller delar detta, i regi. Exempelvis görav egen
Högskoleverket årsrapport. Vidare sköter Skolverket och Social-en
styrelsen själva delar publiceringen sin statistik. SIKA flerautav av ger
publikationer, bl.a. samlingspublikation i regi. harDessutomen egen
utredningen konstaterat de statistikansvariga myndigheteratt som

statistik via hemsidor på Internet genomgående sköterpresenterar egna
detta i regi.egen
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SCBsjälv ellermyndighetensidanvidproducenterTill de somav
hör:använder sigmyndigheternastatistikansvarigade av

Socialstyrelsensocialtjänststatistiken samtsköterAB,Inregia som
producerarInregiaSkogsstyrelsen.sysselsättningsstatistikendelar av

räkning..statistik for SIKA:sockså
trafikolycks-delarsköterräkningför SIKA:sVägverket, avsom

till detpolisenfråninsamlingenfallsstatistiken rapportersamt av
statistiken.förbasenregister utgörsom

sköterSLR,Riksorganisation,Svenska Lantmännens som
LES,uppdragpåskördeutfalletavseendestatistikenproduktionen avav

krävs.datafångstdeninklusiveJordbruksverket,1999fr.o.m. som
produktionensköterSAI,Analysinstitut,.Sjáfartens avsom

SIKA.uppdragpårederistatistiken av
statistiksådanutanför SCBproduktionErfarenheterna somavav

avsnitt 6.4iredovisasSCBskötteshelheti sinföre reformen omav
produktionsprocessen.

producenterstänkbarabildskaffaförsöktharUtredningen synaven
hosuppfattningvanligstatistik.officiell Enproducerauppgiftenpå att

byggadet lönsamtbedömerde inte attdessaflera upp enär attav
derasinte inomliggersyfte. Detdettaförproduktionsapparat

Flerastatistik.officiell attt.ex.produceranischnuvarande att anser
opinionsundersökningar.ochmarknads-deras kompetens avser

förklaratocksåharsektorsmyndigheter attstatistikansvarigaFlera
byggaeffektivtellerrimligtdet attinte är egenuppattanserman

demproduktion. Någraytterligaresjälva skötaförkompetens avatt
myndighetenslagsidariskeraskulledetta att genomatt. ge enanser

medarbetaskulle kommapersonalalltför dessdel attatt stor aven
statistikproduktionrörandeFrågorstatistikproduktion.frågor rörsom

alltförkräva utrymme,komma stortriskerahärvid ettattkunde att
sektorsansvar.myndighetensinomuppgiftermed andrajämfört ramen

detdäremotsektorsmyndigheter attstatistikansvarigaFlera anser
alternativ till SCBfinns närdetundersökaansvarsrolleniligger att om

denaturligtdärför prövarstatistik. Det attproduktion ärgällerdet av
frånupphandlingtillmöjlighetområden harfleramöjligheter. Påandra

Någrabegränsade.visat sigpraktikeniemellertidSCBandra än vara
tillkonkurrensökadefterlysersektorsmyndigheterstatistikansvariga

SCB.
Skogsstyrelsen,Riksgäldskontoret,demblandmyndigheter,Några

Riks-ochFinansinspektionenSLU,lantbruksuniversitetSveriges
förreformenforeredanhade ettRFV,försäkringsverket ansvar

övrigadestatistikansvardetliknarområdensinastatistiken på somsom
betydelse. Dettahaft litenreformenhardemtilldelades. Försenare

produktionenskötafortsattharRFVproduktionen. attgäller somäven
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tidigare, dvs. RFV själv i samarbete med SCB.nära SLU ochav
Riksgäldskontoret har fortsatt producera i regi. Finans-att egen
inspektionen använder SCB, medan Skogsstyrelsen, framgåttsom

har valt beställa mindre delatt statistiken från Inregia. Iovan, en av
övrigt använder Skogsstyrelsen sig, liksom tidigare, SCB.av

allraDe flesta de statistikansvariga sektorsmyndighetemaav nya
har, anbudsförfarandenutan haatt marknaden, fortsatttestatgenom att
använda SCB producent. Detta sker regel efter årligasom som
förhandlingar där kraven på statistiken och uppdraget till SCB
preciseras. För några områden avtal sträckerupprättas sig översom
längre perioder. skälEtt till många nöjer sig med enbartatt att
förhandla med SCB de nöjda medär samarbetetär medatt SCB. Några

de statistikansvariga sektorsmyndighetema har uttryckt de inteav att
skulle känna sig någontrygga SCB skulle skötaänom annan
produktionen.

Ett vanligt skäl till statistikansvariga sektorsmyndigheteratt fortsatt
utnyttja SCB de har funnitatt är det på grundatt produktionensatt av

beskaffenhet på deras respektive områden i praktiken knappast finns
något alternativ till SCB. Som skäl till sådant har bl.a.ett synsätts
framförts det helt enkelt inte finns tillräckligtatt kompetenta
producenter beredda konkurrensen.är SCB haratt tasom upp en
uppbyggd produktionsapparat, det för för andraär byggatungt attsom

från grunden.upp
Ett skäl till flera statistikansvarigaannat sektorsmyndigheteratt

kommit fram till reella alternativ till SCB saknas,att statistiken påär att
flera områden baserar sig på material andra producenter har svårtsom

få tillgång till. Tillgängligheten begränsasatt ofta, särskilt det gällernär
individuppgifter, hänsyn till integritetsskyddet. Skolverket harav
konstaterat reell konkurrent till inteatt SCB existerar följd attsom av
skolstatistiken har mängd uppgiftslämnare, hanterar individ-storen
uppgifter och ställer krav på nedbrytning på låg nivå.

fleraPå områden de statistikansvariga sektorsmyndighetemaanser
det orationellt läggaatt är produktionen hosatt producent änen arman

den hos vilken register ibland flerastora register i kombination med
tillhörande för och bearbetning finnssystem uppbyggdauttag och där
det finns erfarenhet använda dem.attav

För de statistikansvariga sektorsmyndigheter genomfört bredsom en
upphandling innan de valt producent, har valet i flera fall resulterat i att
SCB fått uppdraget. Ett exempel på detta Skolverket, gjortär som en
upphandling vad beträffar lärarstatistiken. Uppdraget gick till SCB,

enligt Skolverkets bedömning, till betydligt lägre kostnadmen, änen
tidigare följd konkurrensen med rationellare ochsamtsom av en mera
uppgiftslämnarvänlig insamling med i varje fall inte försämrad kvalitet.
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transportstatistiksinupphandlar avSIKA,exempel ärEtt annat som
konkurrensupphandling.resultatSCB enavsom

sektors-statistikansvarigaproducenter,presumtivaFlera som
fallnågraiavstått,haroffertlämnamöjlighetgivithar attmyndigheter

motiverataffärsmässigt attdet ärintede attmotiveringenmed att anser
undersökningar.statistiskamedsyssla stora

sektors-statistikansvarigadevanligarebetydligt attDet är
gällerdetSCB närproducenter änandraanvändermyndigheterna

statistiken,officielladenutanförundersökningarstatistiskatillfälliga
tillkonkurrenterfinnsdetdär gottattitydundersökningar,för omliksom

SCB.
deintresseraföraktivtstatistikreformen attinförageradeSCB

SCBsiganvändaförsektorsmyndigheterna att avstatistikansvariga
kontaktertillinitiativSCBstatistikområdenflera togPåproducent.som

fåförsökaförordnasskulle attsamtproduktionenhurdiskuteraför att
fannsikraftträdande. Detrefonnensföreståndtillproduktionsavtalett

sektorsmyndigheterstatistikansvarigafleraförverketinom atten oro
förväntanframförallt attfannsDetproducenter.andra enväljaskulle

regi.iproduktionskötaväljaskulledem att egenflera av
och deSCBmellanmed reformensambandiAvtalsförhandlingarna

tids-oftabörjaniblevsektorsmyndigheternastatistikansvarigaolika
statistikenpenetreringaringåendegjordesområdenflera avPåödande.

mångapåharträffas. Dettakundeavtalinnanbehovssituationenoch
godavaritharocksågenomgångarnyttigasigvisatområden somvara

Avtals-förhandlingar.årligaoftaefterföljandeinförinvesteringar
Docktidsödandeochlängreinte processer.tungaförhandlingarna är
flerapåSCB-personalenförgällerosäkerhetvisskvarstår att en

statistiken.gåriskeras överockså utkanosäkerhetområden. Denna
oftaärproduktionsprocessenutvecklingiinvesteraför att avIntresset

långsiktigtbetraktas ettkanproduktionenmed somförknippad att
åtagande.

flerapåuppgiften attSCBpåflerabefarade attInledningsvis
arbetsupp-skulleproduktionen utarmabara skötastatistikområden

Iskam.påkommitfarhågadennaflestadeIdag attgifterna. anser
frågorområdenflesta tungadepå somingårproduktionsuppgiften

oftaställeti attSynen ärstatistikkompetens.kravställer stora
tillkommitdetgjortharmyndighet attansvarig entillkomsten enav

detmed. Mendiskuteraintressentkvalificerad attalltmersuccessivt
därtrafikolycksfallsstatistiken,områdesådant ärundantag. Ettfinns

imedverkanVägverketsföljdhandi förstaSCB-personal, avsom
urholkats.harSCB-rollenproduktionen, attanser

SCB-personalenshurkvarstårdelvis ärproblemEtt som
statistik-harintedär SCBstatistikområdenpå dekompetensutveckling
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skall tillgodoses. Det gäller inte minst frågan hur detta skallansvar
finansieras. Det emellertid ofta viktigtär producenten harävenatt ett

allmänkunnande inom detstort samhällsområde statistiken Isom avser.
de fall där samarbetet mellan ochSCB den statistikansvariga
myndigheter fungerar bra, detta egentligen inte någotär problem.

diskussionEn konkurresutsättningens för- och nackdelarom m.m.
förs i avsnitt 6.4 produktionsprocessen. redogörsHär också förom
erfarenheterna statistikproduktion utanför SCB.av

5.6 Uppgiftslämnare

En utgångspunktema för Genomförandekommitténs förslagav attvar
belastningen på uppgiftslämnama till statistiken inte skulle få öka. Flera
ansåg det förelåg risk belastningen på uppgiftslämnamaatt kundeatten
öka följd reformen på grund flera skulle komma samlaattsom av attav
in underlag till statistiken. Detta bedömdes kunna försvåra
möjligheterna samordna insamlingar och samutnyttjaatt material.

Åtgärder för stimulera samutnyttjande underlagatt gångav som en
tagits fram för produktion officiell statistik ansågs därförav vara
viktiga. detAv skälet ansågs det angeläget statistikansvarigaatt
myndigheter vid behov ställer de data samlats in till visssom en
statistik till förfogande och låter olika statistikproducenter utnyttja
dessa data underlag för ytterligare statistik.som

Utredningen har funnit flera myndigheter belastningenatt attanser
på uppgiftslämnarna har kunnat reduceras. Uppgiftslämnararbetet har
minskat ökat samutnyttjande material, främst i meningengenom av
ökat utnyttjande administrativa register. Det medvetenär strävanav en
hos flera statistikansvariga myndigheter och uppgift inteatt en samma
skall behöva samlas in gång. Flera statistikansvarigaänmer en
myndigheter sig också ha kunnat underlätta arbetet för uppgifts-anser
lämnama på andra Detta gäller såväl individersätt. företag.som

Som exempel på samutnyttjande kan Socialstyrelsen förnämnas att
sin socialtjänststatistik utnyttjar uppgifter samlats för andrasom
ändamål SCB och Kommunförbundet. Socialstyrelsen diskuterarav av
vidare med Landstingsförbundet åtgärder för reducera lands-attom
tingens arbetsbelastning för leverera statistikuppgifter. Högskole-att
verket samlade tidigare vissa uppgifter samlasDessaseparat. numera
in SCB integrerat med uppgiftsinsamling. Livsmedels-av annan
ekonomiska samarbetsnämnden numera Jordbruksverket har övergått
till användning registerdata för förenkla framtagningenattav av
preliminär statistik skördeutfallet. förenklingaröver Dessa påverkar i
hög grad uppgiftslämnarnas arbete.
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påutvecklingsarbete gårsystematiskt attpågår utDet ett som
officiellauppgifter till deneffektivisera insamlingenochförenkla av

administrativauppgifter frånframföralltskerstatistiken. Det attgenom
registerprojektsärskiltdrivsVid SCBi anspråk.alltmerregister etttas

register-tillövergångpåskynda fortsattsyfte bl.a.tillhar attsom
uppgifts-belastningen påhandi förstaHärvid förväntasutnyttjande.

längrebeskrivsRegisterprojektetminskas. närmarekunnalämnama
avsnitt.fram i detta

i högreuppgiftslämnamaarbetet förminska är attEtt sätt attannat
ställeturvalsbasisundersökningar på itillövergåutsträckning göraatt

förändringsådanexempel på utgörstotalundersökningar. Ettför aven
under-vissasmåföretag.vid Ifrånvaronstatistikbl.a. SCB:s över
mindrereduceratstillfrågade företagantalethar att ettsökningar genom

undersökningarförundreExempelvis har denomfattas. gränsenurval
Social-anställda.tillfrån 20varuproduktion höjts 10industrinsom

uppgifterfrån vilkenkommunpanel,utvecklatharstyrelsen en
totalräkningtidigarei stället förurvalsbasishämtas på genomsom

Socialstyrelsenharundersökningarnågrasamtliga kommuner. Iinom
intervallenutökatuppgiftslämnama,förunderlättasyfteockså, i att

undersökningstillfällena.mellan
har minskatuppgiftslämnarbördan ärvilketpåYtterligare sättett

högreställs har ifrågorförenklingar. Deinförandet somavgenom
harSCBförutsättningar.till uppgifislämnarnasutsträckning anpassats
tilluppgiftslämnandetförbereda dem påförföretagkontaktat att

till anpassningsamtidigt lettkontakter harföretagsstatistiken. Dessa av
enklareanvändsundersökningarvissaställs. Ide frågor numerasom

harelmarknadenAvregleringenföretagare.mindreblanketter för av
förenklas.blanketterna kunnatockså medfört att

välja påmöjlighetfåttuppgiftslämnamarad områden har attPå en
gälleruppgifterna. Dettabegärdade vill de t.ex.medium lämnavilket

stöd förundersökningenhamnstatistiken ochfiskestatistiken, om
lärarstatistik.Skolverketsexempelfunktionshindrade. Ett ärannat

uppgiftslämnarvänligrationell ochbedömerSkolverket att meraen
genomförs.försämrad kvalitet,varje fall intemed iinsamling, numera

hjälpmedreduceratshar ocksåuppgiftslämnamaBelastningen på av
insamlingknapptelefonteknik ochbörjarExempelvismodern teknik. av

Sådanadatainsamling.förteknikerutnyttjasviauppgifter Internet som
påbedömsframöver.omfattning Deöka iuppgiftsinsamlingar väntas

förenklingar.innebäraflera områden komma storaatt
uppgiftslämnandetexempel påfunnit någothar inteUtredningen att

krävande tidigare. Tvärtomblivitharföljd reformen änmeraavsom
statistikområden.flerainomförenklatsframgåtthar det, ovan,som

förenklingar intedessatroligtdet ärbedömerUtredningen är attatt en
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konsekvens reformen, regel skulle ha skett i denävenutanav som
tidigare organisationen. heller Näringslivets för regel-Inte nämnd
granskning NNR, bevakar företagens intressen bl.a. detnärsom
gäller frågor uppgiftslämnande, har upplevt det skett någonattom
förändring i uppgiftslämnarkraven följd reformen. Generelltsom av

nämnden tämligen nöjd med myndigheterna, eftersom dessaärsett
i många situationer inser uppskattningar och bedömningar ärattnumera

tillräckliga. behövs inte alltid exakta uppgifter,Det kansom vara
krävande få fram.att

Registerprojektet

Syftet med projektet utveckla rad register bygger påär att en som
administrativa källor så de tillsammans bildar väl fungerandeatt ett
registersystem för statistiken. Härigenom ökar möjligheterna att
utnyttja redan insamlade uppgifter bas för statistikproduktion.som

olikaSystemets delar skall, enligt projektbeskrivningen, klartvara
definierade. Genom ökad samverkan skall effektiviseras såsystemet

integrationsregister skapaskan för krav frånatt mötaattnya nya
användarna. registerstatistiskaDet metodarbetet skall synliggöras och
utvecklas så registerstatistikens kvalitet kan beskrivas och för-att
bättras.

statistiska fungerarSystemet register inte enbart bas förav som en
totalräkningar, kan utnyttjas skall urvals-även närutan göraman
undersökningar. Registren kan användas urvalsram församt attsom
fånga bakgrundsuppgifter i stället för fråga individer företagochatt
m.fl. Arbetet harinom projektet redan lett till förändringaratt

statistikändamål igenomförts så mängden tillfrågade föratt
praktiken har kunnat minskas.

vissa fall utnyttjasI registren utbildning och sysselsattaöver som
ersättning för direktinsamling. Uppgifter de kommunala kultur-om
utgiftema samlas inte längre in tillsammans med övrigaseparat, utan
ekonomiska uppgifter via räkenskapssammandraget. Statistiken
avseende ekonomiska förhållanden i kommunägda företag baseras

huvudsakligen på registeruppgiñer. den ekonomiskaInomnumera
statistiken har skattemyndighetemas standardiserade räkenskapsutdrag
i fallnågra särskild uppgiñsinsamling.ersatt

Registerprojektet har 60-tal register, med vilkaavgränsat ett man
arbetar vidare inom för har fördelats kring fyraDesystemet.ramen
grundläggande basregister, till vilka de framdeles idealt skall kunna
kopplas. registersystemDetta efter hand blirdet utbyggtväntas, som
komma alltmer rationalisera uppgiftsinsamlingen såväl för uppgifts-att
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uppgifterna.ställaskallcentraltför demlämnama sammansomsom
skulleÄn vilkaregister,fleramellankopplingarsaknasså länge annars

statistik.produktionidag förutsträckningi högreanvändas änkunna av
innehållsmässigutvecklingsmöjligheterdessutomåterstårDet av

användbarhet.öka registrensskullekaraktär, som
Arbetesammanhanget.iviktigiutvecklingentekniska ärDen stort

miljötekniskadentillregistersystemetmedpågår att nyaanpassa
vid SCB.uppbyggnadunderför stordatorställeri ärsmådatorer som

uppgiftslämnandetförKostnaderna

förkostnadernaberäknauppgiftienligt direktivenharUtredningen att
kostnaderdessafor hurmodellpåskissauppgiftslämnandet samt att en

bedömamöjligheternaökaSyftetberäknas. attkanlöpande är att
för regel-nämndNäringslivetsEnligtområde.dettapåutvecklingen

för företagenskostnadernastudieramerikanskavisargranskning, att
BNP.ungefär 2 %myndigheternauppgiftslämnande till motsvarar av

myndigheter.tillfrån företaguppgiftslämnandealltHärvid avses
vidareinteuppgiftslämnande gårdettaandel i att utanStatistikens

föruppgiftslämnandetuppskattningutredningensEnligt ärbedöma.
Översättning tilltotalen.mindre deldockstatistikändamål aven

följdexempelvissvårdessutomförhållanden göra,svenska attär som
sker.insamlade datasarnutnyttjandedet somavav

bordetydligtdetregelgranskningförnämndNäringslivets attanser
statistiken,officiellaavseende denproduktbeskrivningardeframgå av

myndigheterna,statistikansvarigadetill SCBlämnasårligen avsom
bordetill. Detstatistikprodukter gårolikatilldatafångstenhur

bordenämndenEnligttillfrågas ävenhurframgå mångadessutom som
detmed, såuppgiftslämnarkostnadema attkalkyl tasöver genom enen

uppgiftslämnarkostnaden.totaladenfå framsummering gårenkel att
kostnadernabedömningar atthar gjortUtredningen genomav

forberäkningfrämstbedömningar,tidigare gjorda somöversätta en
vid SCB. DenJuridiska kanslietinomsedan gjordesfem årungefär

producerandefrån SCB:sfaktainsamlingsärskildbasisgjordes på av
antaletpåmodell gårpåbaserar sig attoch utavdelningar somen

medrespondenterantaletmed samtmultiplicerasundersökningar
blankett.fylla iförgenomsnittiden att en

uppgiftslämnandetbelastninghand denförstaiKostnaderna avser
svårarem.fl. Det sättakommunerföretag och är attförinnebär en

sådanteftersommed blanketter,arbeteenskildaprislapp på personers
fritid.utförs på derasarbete
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SCB har vid några tillfällen gjort bedömningar uppgiftslämnar-av
kostnaderna i enskilda undersökningar. mindreEn studie gjordes1998
avseende företagsenkäter under 1996 och 1997.ett par

1 Studien 1998, vilken avsåg enkäter till företag rörande
postbefordran 1996 och 1997 telekommunikation 1997. SCBsamt
har härvid räknat på följande timkostnad kr:585sätt

Tids årgång Kostnad Urvals Totalper
tim blankett kr storlek kostnad kr

Undersökning l 1,5 878 127 112.000
Undersökning 2 4 2.340 20 47.000
Undersökning 3 1,5 878 129 113.000
Undersökning 4 4 2.340 18 42.000
Undersökning 5 l 585 127 74.000
Undersökning 6 3,5 2.048 40 82.000
Total kostnad 470.000

uppräkningEn enligt denna modell så samtliga undersökningar, däratt
företag, kommuner och landsting uppgiftslämnare kanär göras.
Uppskattningsvis de undersökningar ingår iutgör exempletsom
ungefär 0,2 % de uppgifter avkrävs under år. dennaOmettav som
bedömning i någorlunda riktig storleksordning,är innebär det att
uppgiftslämnandet till statistiken totalt kostar miljoner250 krsett nära
per ar.

budgettermerI dessa 6 undersökningarutgör 0,15 % denca av
totala budgeten för undersökningar kräver medverkan från företag,som
kommuner och landsting. Om uppgiftslämnarnas medverkan isätts
relation till budgetvärdet på statistiken ligger kostnaderna på 300över
miljoner kr år.per

2 Studien 1995, vilken avsåg uppgiftslämnarkostnadema i SCB:s
enkäter till företag m.fl. Den baserades på produktvis genomgången

samtliga undersökningar vänder sig till företag, kommunerav som
m.fl. under budgetåret 1993/94. Studien gjordes med avseende på
det sista budgetåret före statistikreformen. innebärDet denatt
omfattade såväl sådan statistik SCB fortfarande har försom ansvar

övrig officiell statistik.merpartensom av

SCB kom fram till följande timkostnaden har utredningen räknatsav
till 600 krupp



agerande 117derasochAktörema1999:96SOU

BeräknadSvarstidtimAntalAntalStatistikprogram
kostnad tkrtotaltunder- uppg.

lämnaresökn.
42.34570.575114.84524Jord- och skogs-

bruk
12.19820.3302.42554vattenbrukFiske,

och jakt
9.96916.61526.05720byggandeBoende,

bebyggelseoch
3.0905.1507.870llMiljövård
9.30615.51012.77533Energistat.

4327202006Varustat.
5.0668.4444.80510Transporter

22.57437.62414.7706Näringspolitik
13.68022.8001.90012Inkvartering
68.851114.75146.93666Ekonomisk politik

5.1708.5954.27539Prispolitik
5.7309.5502.3003Forskning
7.1741.95611.66041Kapitalmarknad/kre

valutapoldit- 0
20.405 10.19216.98712Utbildning

5.7609.6008.0004Sysselsättning
513855l 502utb.-ochLångsiktiga

yrkesprognoser
25.26042.10026.10018Löner

9881.6478994medierochKultur
21.24435.4074.01121Socialtjänst

1.5002.5005.0001HINK
268.042450.000387TOTALT ca

statistikför denkostnaderuppgiftslämnamasvisarStudien somatt
tal 270rundai1993/94undertill SCBanslagfinansierades vargenom

antagandenberoendesjälvfalletstorlekBeloppetskr. är ommiljoner av
uppgiftslämnandet. Denförsig hatimkostnader företagenvilka anser

kr/tim.600rakt igenomkostnaderna ärpåbyggerkalkylengjorda att
budgetåretundergälldevolymerdepåsig vidarebaserarDen som

antaletenkäterantaletsåvälbedömerUtredningen1993/94. att som
harDetreduceras.har kunnatidagdemberörsm.fl.företag avsom

hellerinteingårtim12.000lärarregistret,tillUppgiftslämnande ca
arbetskrafts-tillUppgiftslänmandevuxenutbildningen.uppgiftslämnande till

till-vid 12privatpersonermed 15000intervjueravseendeundersökningarna,
ingårfällen
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dock tidsskäl inte varit möjligt för utredningenav göraatt en ny
mätning motsvarande slag.av

Av de båda studierna drar utredningen slutsatsen den årligaatt
kostnaden för uppgiftslämnande till den officiella statistiken iär
storleksordningen 250-300 miljoner kronor. Kostnaderna för privat-

uppgiftslämnande tillkommer.personers
Det jämförelse insamlingsarbetetutan största uppgifter frånav

företag för statistikändamål utförs SCB. I samråd med företagen ochav
deras vidtar SCB rad åtgärderrepresentanter i syfte förenkla dettaatten
uppgiftslämnande. SCB försöker exempelvis samordningenstyra av
uppgiftslämnandet. En modell går på och företagut att ettsom samma
inte skall få fler enkäter nödvändigt tillämpas.än Ett företag som
kommit med i urvalet för undersökning, undantas medvetet frånen
möjlighet komma med iatt Dessutom urvalen såstyrsen annan. att
vissa företag får enkäter på område, medan andra företagett föruttas
andra områden. Vidare har SCB, i samråd med förrepresentanter
företagen, funnit det underlättar för företagatt m.fl. de fårom
motsvarande enkät år efter år. Detta underlättar företagens arbete,
jämfört med de får hoppa antal åröver och därefter får enkätenettom
på föregåendenytt, t.ex. års rapportering kanatt utnyttjasgenom som
förlaga.
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bl.a.haruppgiftslämnareochproducenter5.6avsnitten 5.5Av om-
framgått:följande

statistikansvarigadeproduktionen åtsköterSCB merparten av-
sektorsmyndigheterna.

kommaskullearbetsuppgifterna attinitialtfarhågorSCB:s att- falli de flestaharproducent,skullebaranärutarmas varaman
kommit på skam.

statistikproducent.till SCBalternativreellafåfinnsDet som-
flerefterlysersektorsmyndigheterstatistikansvarigaNågra-

konkurrenter.
med SCBkonkurreraföriblandavstårproducenterPresumtiva att-
motiveraskandet intedeuppdragen attatt anserpga.om

affärsmässigt.
följdomfattningiökathar inteUppgiftslämnandet avsom-

reformen.
kunnatuppgiftslämnamapåbelastningenområden harfleraPâ-

användningökadochförenklingarbl.a.reduceras, avgenom
befintliga register.uppgifter från

förutsättningviktigochmaterial har ökatSamutnyttjande är enav-
uppgiftsinsamlingarsärskildabehovethållaför nere.att av

iberäknasstatistikentilluppgiftslämnandetförKostnaderna vara-
år.kronormiljoner300250storleksordningen per-
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Statistiken6

utvecklingdenstudierutredningensresultatetredovisaskapitletI avav
inne-beskrivs denstatistiken.själva Förstgällervadägt rumsom

officielladenutvecklingdendvs.utvecklingen,hällsmässiga som avser
avseendesärskild enkätResultatetinnehåll.statistikens enav

vadutvecklingenbilden hörTillredovisas.utvecklingstatistikens
kravenefterlevnadenomfattning attstatistikenssåvälgäller avsom

individbaserad uppgiftslämnarnakönsuppdelas. Kravetskallstatistik att
i avsnitt 5.6.har belystsnödvändigtskall belastasinte änmer

till dentillgänglighetenvad gällerutvecklingenbehandlasDessutom
har påver-produktionsprocessenhurfråganstatistikenofficiella samt

statistikrefonnen.kats av

utvecklingStatistikens6.1

uteblivnafalli vissaochförändringarderedovisasavsnittetI
kännedomfåttutredningen harstatistiken samtiförändringar omsom

härförändringarorsaker. Demöjliga tasdiskuteras avsersom upp
objektivitet/tillförlitlighet, könsupp-omfattning,innehåll,statistikens

delning m.m.
officielladenförändringar itillhar lettfaktorerolikaradEn

faktor. Attsådani sigansvarsfördelningen ärstatistiken. Den ennya
viktigocksåsjälvfalletförändrassamhällsområdet ärdet belysta en
behovEU-medlemskapet,förändringarorsaker tillAndra ärfaktor. nya

kanteknik Detstatistik,föranvändningsområdeneller m.m.nynyaav
statistikvissgrund förtillliggerregistersåockså att ett ensomvara

exaktibland svårtdetfunnitharUtredningen är attförändras. att ange
statistiken.iförändringorsakatvad ensom

mycketförändringar. EnhämmarfaktorerocksåfinnsDet som
Officielltiden.jämförelserkunna överviktenviktig sådan göraattär av

tiden. Enbeståendestatistik övertill sin ärstatistik är natur somen
vadpreciseraröverenskommelserochreglerlagar,är somsomannan

verkakanproduktionsfaktorerOcksåstatistik.medskall belysas
enklaremetodförhållandetdet ärförändringshämmande, attt.ex. en

förårnågratroligt detdetVidare tarbilligare är attoch än annan.en
in i sinkommastatistikansvartilldeladeblivitharmyndigheter attsom
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ansvarsroll och överblicka den totala behovsbilden inom sitt område.
först efterDet längre tid sigkänner bereddär göraatten som man

ändringar överblicka konsekvenserna dem.samt av
förhållandetDet förändringar inte skett beror givetvis ofta påatt att

situationen bra den dvs. den statistik för närvarandeär är, attsom som
fram resultatet övervägningar behoven.ärtas av noggranna av
Många de förändringar har statistikens tillgäng-rörnoteratsav som

lighet. förändringarDessa redovisas i kapitel 6.2.

Omfattning1

finns ingetDet enkelt mängden officiell statistiksätt mätaatt tassom
fram i samhället, vilket innebär det svårt på frågan viäratt att svara om
har eller mindre statistik idag jämfört med före statistik-änmer
reformen. skulle kunnaMan exempelvis antal producerademäta
tabeller, antal variabler, antal publikationer eller volymen i databaser
och på också kunnaInternet. Man skulle antalet arbetstimmar ochmäta
antal kronor läggs ned statistikproduktionpå eller omfattningensom av
den andel samhället belyses med officiell statistik.av som

låterDetta sig inte vidare. Måttet satsade kanmätas utan resurser
framstå förhållandevis enkelt få fram. arbetsuppgifterMen ochattsom
tekniska satsningar statistik har hos många statistikansvarigarörsom
sektorsmyndigheter starkt integrerats med övrig verksamhet, vilket
försvårar Exempelvis harmätning. satsningar registerutvecklingpåen
skett från både administrativa och statistiska utgångspunkter. Det-

gäller teknikutvecklingendelar i övrigt.storasamma av
Utredningen har därför bedömt det ändamålsenligtäratt mest att

enbart basera volymuppskattningama på dels bedömningar olikaav
utredningen har talat med, dels omfattningen ipersoner som

ekonomiska på de statistikansvariga sektorsmyndighetemastenner
statistikbeställningar till SCB.

i berördas bedömningarDe

Många statistikansvariga sektorsmyndigheter, SIKA, Skolverkett.ex.
och Högskoleverket upplever de till det framatt att tasnumera ser mer
statistik före reformen. Hela ökningen visserligenän inteutgörs av
sådan statistik omfattas Sveriges officiella statistik, delutansom av en

tillfällig eller under uppbyggnad förär så småningomnatur attav mer
komma omfattas den officiella statistiken.att av
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myndighetenstatistikansvarigadenökningenorsak till pga.ärEn att
påsinavaltstatistik harbehov satsaökade att resursermer avav

presentationenstatistikvolymensåvälgällerstatistik. avDetta som
konkurrensenochteknikutvecklingenorsakresultaten. En är attannan

såeffektiviseratshar attproduktionenlett tillharproduktionen attom
resursinsats.oförändradförstatistikfår merman

tillanledningarpåpeka atthar kunnatsektorsmyndigheterNågra
meddirektharstatistikändamålförmedelökade meraavsatts som

statistikpåändratAnsvarsrollen harstatistikreformen göra.att synen
Statistik-ianvändbarhetstatistikens stort.förförståelsenförändratoch

vilketmyndigheterna,flerainombreddatsochhar ökatkompetensen av
blivitharantalstatistikanvändningen. Ett störrevidgatsini personertur

härigenomstatistik harrörandeoch frågorstatistikfrågorinvolverade i
ämnesområde.respektiveinomfrågormed andrahårdareintegrerats

till SCBUppdragen

demyckethurstuderastatistikvolymenuppskatta är attEtt sätt att
förtill SCBbetalatharsektorsmyndighetemastatistikansvariga

visserligenvolymenpåmåttMetodenstatistikproduktion. ett somger
dominerande del. Deändåtotala, utgördel denbara är enmenaven

myckethela elleruppdrarsektorsmyndigheteralla,flesta, intemen
lagthardemVissa utåt SCB.statistikproduktionsindelar avstora av

EnSCB.producenterandra änpåproduktionsindelarbegränsade av
begränsarpå SCB. Dettaproduktionsuppdraglägger ingetmyndighet

omkringdockutförsTotaltvolymmått.detta settnaturligtvis värdet av
statistik SCB.officiellproduktionen90 avprocent avav

sektors-faktureringarmed SCB:sbegränsningYtterligare aven
allt desammanhangi detta ärinfonnationskälla attmyndighetema som

förstatistikkanUppdragenstatistik. ävenofficiellinteköper avseavser
delförmed derasharinteundersökningartillfälliga avenansvarsom

medtill SCBuppdrag görsDestatistikenofficiella göra.den att som
organiserasstatistikansvarsektorsmyndighetsrespektiveanledning av

snittmed Iavtal SCB.treårs-ellerettårs-längre t.ex.formofta i av
omkringavtaldessasektorsmyndigheter utgörstatistikansvarigaför alla

dem.fakturerarSCBmed vilketbelopptotaladet80 % av
måttlämplighetuppdragsvolymensbegränsningEn somavannan

främstsuccessivt,medharstatistikvolymen attpå göra somatt man
ochstatistik föralltfår ettteknikutvecklingen,följd sammaut merav

SCBbedöma.svårtpraktikenieffekt är attkraftig denna ärbelopp. Hur
år.%rationaliseringseffekt på 2 4medbrukar räkna peren -
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olikaDe sektorsmyndighetemas utgångsnivå dock mycketär
varierande. LES köpte 1995 statistikproduktion förSCB 35näraav
miljoner kronor. åttaDe nästföljande statistikansvariga sektors-
myndigheterna, sorterade i storleksordning efter deras uppdrag till
SCB, köpte år för mellan och miljoner,6 18 medan övrigasamma
vardera köpte för 4 miljoner eller mindre. Studerar nämndatrotsman,
begränsningar, respektive sektorsmyndighets uppdrag till förSCB åren
1995, 1996 respektive 1997 framträder bild visar vissa haratten som
ökat sina uppdrag till SCB och andra minskat dem diagrammetse
nedan.

Exempel på statistikansvariga sektorsmyndigheter ökat sinasom
uppdrag till SCB 199 jämfört7 med 1995 är:

SIKA0
Högskoleverket0
NUTEK0
Turistdelegationen0

Exempel på statistikansvariga sektorsmyndigheter minskat sinasom
uppdrag till SCB under period är:samma

LES0
Finansinspektioneno
Naturvårdsverket0
Fiskeriverket

Kemikalieinspektionen
Överstyrelsen för beredskapcivil
Riksrevisionsverket

Diagrammet visar de statistikansvariga sektorsmyndighetemas
faktureringar till SCB åren 1995, Endast1996 resp.l997. de ingårsom
bland SCB:s 100 kunder har tagits med. Myndigheternastörsta är
sorterade efter storlek på faktureringama CSN1995. och Riks-
gäldskontoret ingår inte bland SCB:s 100 kunder och redovisasstörsta
därför inte i diagrammet.
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minskadalltid betydaintesatsning behöverMinskad ekonomisk en
förmedelstilldelningenför vilkade områdenstatistikmängd. Till

där LESlantbruksstatistiken,delarminskat hörstatistikändamål har av
har börjatFörenklade metoderstatistikansvar.hade1998t.0.m.

harstatistik ivolymeninneburittillämpas, vilket har stort settatt
kostnad.reduceradkraftigttillkunnat upprätthållas, men

minskadeSocialstyrelsenochdet främst LESUnder 1998 somvar
nämndadenanledningentill LESsina uppdrag SCB. För är ovan

tagit hemSocialstyrelsenoch förambitionsnivånminskade att enman
produktionen.del av

framutredningen detSammanfattningsvis bedömer tasatt mer
reformen.förestatistik idagofficiell än

Innehåll6. 1

Ãmneskunskapens med bättrestatistikfall lett tilli flerapåverkan har
mellanökad kontaktinneburitharReformenoch kvalitet.relevans en

statistikansvarigahuvudanvändaren, denproducent ochSCB som
synpunkter.fleravärdefullkontaktsektorsmyndigheten. Denna är ur

sig i denincitamentstatistikansvarigedenDen attett engagerager
vadkunskaperökadeproducentenstatistik finns. Den omgersom

stadiumtidigtpåmöjligheternaökaranvänds till.statistiken Den ettatt
medupptäcksendaststatistikenfel iupptäcka sådana personeravsom

analyseratill uppgiftbl.a. harvilkaområdet,ämneskunskaper på att
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i statistiken harresultaten. allmäntGenom starkareett engagemang
till för-fått impulserflera statistikansvariga sektorsmyndigheter

bättringar.
sektorsmyndighet fåttAllt detta har flera de områden därpå enav

innehåll till det bättre.statistikansvar påverkat statistikens Det är
gäller för samtliga dessaemellertid viktigt påpeka detta inteatt att

statistikansvarig efterlyserområden. flera områden därPâ SCB är en
kopplad tilldel statistikanvändare ökad analyskompetensen

produktionen.
statistikförordningen upplevskräver ändring iFörändringar avsom

-eftersom dekrångliga,flera statistikansvariga myndigheter ansersom
tillväga.det oklart hur skalläratt man

Tillförlitlighet1

med spritt för denfarhåga inför detEn systemet ett ansvarnya
tillförlitligheten eller trovärdigheten skulleofficiella statistiken attvar

skulle känna sig säkra på statistikenminska, användare inteatt att var
korrekt och objektiv.

ovanligt blandUtredningens intryck detär ärattsammantagna
tilltro till statistiken, det dockanvändare känna minskad attatt men

olika anledningar.finns och det,görsom aven annan
användar-Enligt enkätundersökning bland ledamöter iutredningens

fortfarande mycket hög. Tillförlitlighetenråden tilltron till statistikenär
i såväl de statistikansvariga sektors-har fått högt betyg ledamöterav

tabellermyndighetemas användar-råd SCB:s programråd. Sesom
enkätundersökningens resultat.nedan i avsnittet om

ingår iVid intervjuer med andra statistikanvändare deän som
fall tveksamheter fram-användar- eller programråd, har dock i vissa

för denförts gäller Vissa sigvad statistikens tillförlitlighet. attoroar
derasstatistik sektorsmyndighetema ansvariga för speglarblivit egen

skulle kunna innebäraverksamhet och deras ansvarsområde, vilketeget
vilka uppgifterviss partiskhet, åtminstone vad gäller valet somen av

självaskall fram. sektorsmyndighetemastatistikansvarigaDetas
verksamhetpåpekar dock vanligen intederas statistikansvaratt avser

ochde själva för, stället verksamhet andrai styrutan somsom ansvarar
i ställetför och den statistikansvariga sektorsmyndighetenansvarar som

har i uppgift granska och beskriva.att
framförts underangående tillförlitlighetenEn annan oro som

finnsintervjuer gäller Framförallt från SCB:s sidavalet producent.av
i fall har partsintresse i statistik-vissa producentöver attoro somen en
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vadkunskapotillräckligmedproducentellerresultaten somomen
kvalitet harmed högstatistik använts.produceraförkrävs att

utredningenstatistik harofficiellproducentergällerdetNär av
bl.a.ifrågasätts,olika skäl harproducentenfall, därfunnit tre avav

gällerSCB. Det
uppdragpåRiksorganisation, SLR,Svenska Lantmännens avsom-

fr.o.m. 1998samarbetsnämnden, LESLivsmedelsekonomiska
skörde-avseendestatistikpreliminärproduktionenför avsvarar

presumtivamed sjui konkurrensuppdragetfickutfallet. SLR
LES:sdem SCB.offert, blandmedsvaradevilkaproducenter, treav

kostnadernasänkaregisteranvändningökadambition att genomvar
har1999användbarheten. Fr.o.m.försämrastatistikenför utan att

Jordbruksverket. SLRtillövergått ärstatistiken i frågaföransvaret
funnitinteharUtredningenområdet.intresseorganisation påen

arbete. Eniobjektiviteten SLR:sifrågasättaanledning att annan
valetemellertidområdet harintresseorganisation inom motreagerat

detSpannmålsföreningen, ärgäller attproducent. Det ansersomav
f°arproducentsin rollnackdel för dem SLRatt somgenomen

tidigare.betydligttill materialettillgång
frånolycksrapporterbasispåfr.o.m. 1997,Vägverket upprättar av-

statistikengrund förtillskall ligga överdet registerpolisen, som
harVägverketstatistikansvar.harför vilken SIKAvägtrafikolyckor

annorlundaregistret på änsättuppdateringenvalt sköta ettatt av
tilllettenligt SCB,har,registret.svarade för Dettadåtidigare, SCB

utsträckningi vilkenmöjligtintekvalitetsbrister. avgöraDet är att
1998ochavseende på 1997med ärframtagitsden statistik som

1996.statistikenmedjämförbar t.o.m.
rederi-produktionensköteranalysinstitut, SAISjöfartens av-

intresse-SAIstatistikansvar.har ärför vilken SIKAstatistiken, en
utnyttjandetSIKAinom rederinäringen.organisation att avanser

företags-bara SCB:sinteeftersomkvaliteten,har förbättratSAI
förbasanvändaskanregisterSAI:sregister, ävenutan somnuegna

delstillhar lettförändringenfunnitharUtredningenstatistiken. att
medjämförtresultatenskillnader idelsstatistiken,förseningar av

producentha med bytet göra.tidigare, vilka kan attav

användare harnågraminskad tilltrotillanledningYtterligare somen
myndigheter.statistikansvarigaantaletsjälvamedframfört har göraatt

ochstatistikenanvändasjälvbådesig attkändeFörr atttryggman
detprodukten.SCB IKällastoddetvidarefönnedla den när nya

inte sådetmyndigheter,statistikansvariga25-tal ärmed ettsystemet,
statistik-harmyndighetervilkaihågtill och kommalätt kännaatt som
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Detta reducerar för vissa användare den känsla trygghetansvar. av som
de kände i det tidigare, centraliserade statistiksystemet.mera

Enkät angående6.1.4 statistikens utveckling

Enligt enkäten till deltagare i användarråd hos statistikansvariga
sektorsmyndigheter och programråd hos har de förändringarSCB som
skett i utsträckning varit till det bättre. Mycket vanlig emellertidstor är
också bedömningen det inte skett förändringar.några väsentligaatt
Endast fåtal statistiken under de åren har förändratsett att senasteanser
till det i något avseende.sämre

det gäller innehållNär och relevans omkring hälften demanser av
besvarat enkäten statistiken har förändrats till det bättre. Enattsom

tredjedel upplever förändringaringa och tio statistikensatten av anser
relevans inom deras ämnesområde har förändrats dettill Vadsämre.
gäller övriga aspekter det fler statistiken inte harär attsom anser
förändrats den har förändrats till det bättre. gällerDetän attsom anser

tillförlitlighet och aktualitet där hälften inte har upplevt någraex.
väsentliga förändringar. det gäller tillgänglighet detNär ungefär likaär
många 4 10 den blivit bättre den äratt attav som anser som
oförändrad. Se tabell nedan. Samtliga resultat från enkätundersök-
ningen redovisas i bilaga 1.

1 tillgänglighetHär Tillgänglighetens utveckling beskrivs dockäventas upp.
utförligt i avsnitt 6.3. Samtliga enkätresultat i bilagapresenterasmer
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programråd.användarråd ochledamöter ienkät tillResultat av
årenunder deförändratsdu statistiken harFråga 22. senasteAnser att

Totaltej/Föränd- VetFörånd- Ingen
till kanväsentligtill ratsrats

detförändring avgörabättredet sämreAvseende:
100 %11 %9 %33 %%och 48Innehåll

relevans
100 %27 %%49 % 718 %Tillförlitlighet
100 %47 %4 %%3316 %Jämförbarhet med

områdenandra
100 %%149 %41 %36 %Tillgänglighet
100 %16 %7 %48 %%30Aktualitet
100 %35 %0 %%3530 %Könsppdeln.

positivticke-förändring någotanvändare ärHuruvida attanser enen
utgångsläget. Imedanvändarennöjdberor på hurnegativt äreller

statistikennuvarandeväl denhurockså frågafannsenkäten omen
statistikdenfallsåledes i vissabehov, vilketuppfyller somavserens

harintenuvarande statistikandra denförändrats och iharnyligen som
svarande ocksådeframgårfråga ärpå dennaförändrats. Av attsvaren

fårområdenade flestadagsläget. Påellernöjda med utgångs-relativt
Till-svarsfrekvens.finns högstbristerganska väl,alternativet men

aktualitetVad gällerbetyg.allra högstaspekt f°arförlitlighet denär som
finnsdetrespektive %2026relativt mångarelevans attoch uppger

områden där mångapåexempelsåledesbrister.väsentliga Detta är
tabell nedan.förändringar. Seönskar

19-13125
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dinainom statistikområdetFråga väl dagens officiella statistik14. Hur motsvarar
behov

Totaltsärskilt Vet ej/Mycket Ganska Inte
väl, kanväl väl, men
väsentligabrister avgöra

finnsAvseende: finns brister
1002 % %Innehåll och 70 % 20 %9 %

relevans
% 100 %7 % 4Tillförlitlighet 24 % 64 %

100 %56 16 % 29 %Jämförbarhet 0 % %
med andra omr.

10016 % 4 % %Tillgänglighet 53 %27 %
100% 2 % %Aktualitet 54 % 2617 %
10032 % %Könsuppdeln. 21 % 10 %37 %

Könsuppdelning6.2

vad gäller statistikenskraft till förbättringarSom pådrivande
i statistikförordningenkönsuppdelning beslutade regeringen 1994 att

officiellinnebär individbaseradföra in paragraf 10§ attsomen
skäl könsuppdelad.däremot, skallstatistik, inte särskilda talarnär vara

officiell statistik viktigtkönsuppdeladBakgrunden ärär ettatt
hjälp ökar möjligheternamedel i jämställdhetsarbetet. Med dess att

medför jämställdhetsarbetet. Arbetetanalysera problem relevans attav
jämställdhetssynpunkt såledesförbättra statistiken är enur

alladärför viktigtangelägenhet för hela statistiksystemet. Det är att
ingårbeaktar regeringens beslut.statistikansvariga myndigheter Det

efterlevanden.bland förvaltningsuppgifter bevakaSCB:s att
för detfunnit könsuppdelningUtredningen har kravet på mestaatt

de allt starkareföljs, inte alltid. Utredningen bedömer attmen
sida,från statsmaktemasanvändarbehoven på längre sikt, inte minst
dettautvecklingen påkan förväntas komma ytterligare driva påatt

område.
utredningensde användarrådsledamöter svarade påIngen av som

medförsämratsenkät har framfört de statistiken haratt attanser
demavseende på uppdelningen kön. 30%på Tvärtom somanser av

kön har förbättratsbesvarat enkäten uppdelning statistiken påatt av
förändring och likaunder de har inte någonåren. 35%senaste noterat

dock dethar ingen uppfattning i frågan. tiondemånga Var attanser
punkt och önskarbrister med dagens statistik på dennafinns väsentliga

förbättring.därmed en
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Redan ijämställdhetsstatistik.medarbetetsedan längeharSCB
harfunktion vid SCBsärskildinrättades1980-taletmitten somenav
destatistik ochkönsuppdeladbehov görakartläggatill uppgift attatt av

ansvarsområdeninom SCB:sstatistikproducerande programmen
jämställdhetsfunktionen harvidPersonalenbehov.dessamedvetna om

likhet medoch, istatistikenexisterandedelar denstuderat av
statistikenindividbaseradeden ärfunnitutredningen, merpartenatt av

vissa brister.fortfarande finnsdetkön,uppdelad på attmen
intekönsvariabelnfall harvissaolika slag. IbristerDessa är av

fallandrastatistiken.underlaget till I ärinsamlingentagits med vid av
har ändåkönsuppdelning,tillmöjlighetinsamlad medstatistiken men

kön finnsfall därkön. deuppdelning på Imedfullt redovisatsinte ut
denovanligtdet interedovisningenindelningsgrund i ärmed är attsom

kvinnor.däravuppgifttotaluppgiñ ochtillbegränsad omenen
denavseende påmedvid SCBgenomgånggjordesUnder 1996 en

välfärds-föravdelningenproduceradesunderstatistik 1995 avsom
individbaserad statistikdäravdelning inom SCB ärdenstatistik. Det är

irad bristerdet finnsframkomVid genomgångendominant. attmest en
till dessaFörklaringarnakönsuppdelning.vad gällerpubliceringen

gällerdetmedvetandenivånförklaringvarierar. närbrister En är att
visstillräckligt hög. Förintekönsperspektivredovisning ärettur

utrymmesskäl.inte gjortsiblandredovisning könstatistik har avav
ansvarigefall denvanligt i desärskilt attansettArgumentet är

mellan könen.skillnadernågrainte pekar påstatistiken stora
statistiskt säkermöjlighetenFörklaringarna handlar attäven ge enom

angivitstatistikområdena harföransvarigeredovisning. attDen ett av
stigandeuttunning ochmedförundergruppervarje nedbrytning i en

bristerskäl tillAndraredovisade skattning.statistisk iosäkerhet att
tidsåtgångdelsnytänkande,dels brist påförekommer argumentär om

kostnader.och
köns-frågantagitjämställdhetsstatistikförSCB:s omuppprogram

SocialstyrelsensmedsambandSocialstyrelsen imeduppdelad statistik
har här-Socialstyrelsenproduktionstjänster från SCB.upphandling av

alltid relevant.intekönsuppdelning ärframförtvid attatt anserman
underhåll.ochfaderskapstatistik avseendegällerDetta t.ex.
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avsnittenAv 6.1 6.2 statistikens innehållsmässiga utvecklingom-
har bl.a. följande framgått:

Officiell statistik till sin bestående tiden. Detär övernatur-
hindrar inte ändringar sker inom statistikområden, vadatt t.ex.
gäller innehåll omfattning.och användareMånga deattanser
förändringar skett har varit till det bättre.som
Aktualitet och relevans två områden flerapå vilka användareär-
efterlyser förbättringar.
Utredningen bedömer det fram officiell statistik idagatt tas mer-

för fem år sedan.än
Tilltron till den officiella statistiken fortsatt hög.är-
Tillförsel ämneskunskap har flerapå områden lett till statistikav-
med bättre relevans och kvalitet.
Kravet på könsuppdelning statistiken följs flesta,deav av men-
det finns fortfarande brister.
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utvecklingTillgänglighetens6.3

förmöjligheterökadesidanvidstatistikentillTillgängligheten avvar,
bakomhömstenamastatistiken,påverkaanvändarna att aven

harstatistikenofficiellatill dentillgångfåMöjligheternareformen. att
tekniskadendelsdels reformen,påverkatsårendeunder senaste av

kommamöjlighetinte enbarttillgänglighet attMedutvecklingen. avses
innebär bl.a.den.använda Det attmöjlighetocksåstatistiken, attåt utan

förtydligtblirdetbeskrivningarsådanaförsedd med attskallden vara
frågadetbrukar ärstatistiken Man säga attvadanvändarna omavser.

metadata.såväl data som
istatistikentilltillgänglighetendetfunnitharUtredningen äratt som

reformen. Deefterförbättrats mestochförändratsharhandförsta
främst Internet-teknikutvecklingen,medharförändringarnapåtagliga

förändringardesidanvidMengenombrott äventeknikens göra.att av
sektorsmyndigheterhar någrateknikutvecklingenhänföras tillkansom

publicerings-utvecklapåarbeteförhållandevis attlagt stortner
itillgänglighetenoch stortmomentet

statistik-vad gällerutvecklingenbeskriverSärskilda uppsatser som
professoremaskrivitsräkningutredningensförtillgänglighet har avens

iSundgren. Uppsatserna ettpresenterasochNordbotten BoSvein
särskilt appendix.

ansvarsspridningreformensEffekter6.3.1 av

tillsigleder isektorsmyndigheterstatistiken påUppdelningen av
statistik-25-talMedstatistiken.tilltillgängligheten ettförsämringar av

vissaförhar detbildenmed i typermyndigheteransvariga av
sig,vändaskatill attblivit svårtanvändningar vetaatt manvem

sektors-statistikansvarigfinnsområden detvilkaihåg påkomma en
haranledningAvharvilka SCBoch påmyndighet sammaansvar osv.
vidtillvägagångssättolikaallaöverblickhasvårare överblivitdet att

spelatocksåharTeknikutvecklingenstatistiken.publiceringen enav
enhetlig-minskaoch förförenklaocheffektivisera attbåde förroll, att

skaparsigreformen i ettkanManstatistikensi säga attheten output.
statistiken påuppdelningenmedi ochsamordningbehovökat avav

sektorer.
emeller-harsektorsmyndighetertillspridningReforrnens ansvarav

med dehareffekter. Det görahaft positiva attområdenfleratid på även
kunskaperbredaochrollsektorsmyndighetemasstatistikansvariga om

statistikenkopplamöjligheterskapatvilket har attsektorn, samman
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med information. Många dessa myndigheter har funnit detannan av
naturligt bredda presentationen på detta sätt.att

sektorsmyndigheterFå sköter hänförbara till självaärmoment som
produktionen i regi. det gäller publiceringsmomentetNär har detegen
däremot varit intressant för många sig. myndigheterNågraatt engagera
sköter publiceringen till delar i regi. delFör har dettastora egen en
utgjort sin statistikroll tydlig för användarna. Några harsätt göraett att
vidare funnit det möjligt koppla utbyggd analys till statistik-äratt att en
resultaten på naturligt myndigheten själv försättett mera om svarar
publiceringen. emellertid fortfarandeSCB för denmerpartensvarar av
publicering sker i publikationer, har statistik-oavsettsom vem som

Av 200 publikationstitlar inom för Sveriges officiellaansvar. ca ramen
statistik framställdes 160 under 1998 SCB.ca av

På flertalet statistikområden har utvecklingen tillgänglighetenav
varit positiv för många användare. På områden har dockett storapar
förseningar uppstått.

Statistikens sammankoppling med ämnesexpertis

Huruvida användare spridningen statistikansvar till olikaatten anser av
sektorsmyndigheter innebär ökad eller minskad tillgänglighet tillen
statistikresultaten beror bl.a. på hur användningen För deut.ser
användare föredrar få statistik visst område frånatt ettsom om samma
källa de får information och kunskap slag frånannatsom av om
området t.ex. regler, historik, allmänkunskap, förändringenärom som
regel positiv. de användare föredrar fåFör all slags statistik,attsom

område, från och källa innebär förändringenoavsett en samma som
regel försämring.en

handlar med andraDet ord huruvida användare utgårom man som
från intresse för visst område eller viss samhällsföreteelseett ett en
och söker flera slag information och kunskap detta,av om varav
statistik eller betraktar statistik speciellär ett, typom man som en av
information och därför vill ha den samlad. Olika användare har olika
preferenser. Medan vissa det bättre vända sig tillendastattanser vara
SCB i statistikfrågor, föredrar andra få såväl statistikatt som annan
information inom visst område från fackmyndighet på området,ett en

det finns sådan.om en
förstnämndaDet tycks gälla framförallt för dem redan föresom

reformen hade etablerade kontakter med SCB. uppleverDe det äratt
enklare fortsättningsvis vända sig dit och dessutomävenatt attanser
deras kontaktpersoner på SCB har den goda ämneskunskap på området

krävs för kunna diskutera statistiken i sitt sammanhang. Omattsom
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information,ytterligarebehövaanvändare skulle t.ex.dessa om
ändamålför dettaingethar deområdet,gällande regler inom emot att

vissagäller ocksåfackmyndigheten. Detsammavända sig till
för,sigde intresserarområdei detinsattasjälva såspecialister, vilka är

statistik-eller vilkaefterfrågaskallstatistik deprecis vilkendeatt vet
förkontakterbehövasig inte annatvill Debeställningar de göra. anser
statistik-hanaturligtdetdärförför statistik. är attDe attän enanser

vända sig till.myndighet att
inklusiveinfonnation,all slagsfåkunnad.v.s.Det attsenare,

användare.flera slagsuppskattasfackmyndighet,frånstatistik aven
viduppgivitharsektorsmyndigheterstatistikansvarigaFlera

journalisterochanvändaremångaintervjuer,utredningens att som
och allall kompetensuppskattardem typfrågor tillställer att av

myndig-företrädare förFleramyndighet.samlad hosinformation är en
statistikanvändare attorganisationerheter och är stora anseravsom

respektiveexpertkunskapochstatistiksammanslagningen omannanav
reformen.medfördelarnadesamhällssektor är storaen av

publiceringssättSkillnader i

sidan och deåmellan SCBpubliceringssättskillnader ifinnsDet ena
framgåttandra. Somå densektorsmyndighetemastatistikansvariga av

medfrämstskillnadernahar göraagerandeSCB:s attavsnitt 5.4.2 om
samhället.iolika rollerhar delvisatt man

sifferinriktad denstatistikresultaten änpublicering ärSCB:s meraav
för. Dettasektorsmyndigheter ärstatistikansvarigaövriga svararsom

delför SCB:spublikationer,publicering ividsärskilt tydligt som
tydligSkillnadenmeddelanden SM. äri Statistiska mestvanligen sker
gällerdetaktivavaritharsektorsmyndigheter närdegentemot som

fortfarande iemellertiddetflertalet områdenpubliceringsfrågor. På är
fortfarandereformenförepubliceringstort sett somsomsamma

tillämpas.
publicering i data-prioriterar SCBpublicering i SMVid sidan av

tillöverlåtersektorsmyndighetemastatistikansvarigadebaser. När
likartat Närpåvanligensker den sätt.publiceringenskötaSCB ettatt

iförutomregi det,publicerar isektorsmyndighetema görs renaegen
och andraårsböckerämnesvisavanligen istatistikpublikationer, tema-

analysresultat ochsåväl statistikpublikationer, där annansom
ingår.information ofta

harmyndigheterdemöjligheter etthar inteSCB somsomsamma
analyserastatistikansvaretförinomtydligt sektorsansvar, att ramen

sammanhang. SCB:snaturligtiin denstatistiken sätta ettsamt att
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produktion inklusive produktions-åtagande omfattar, något förenklat,
publicering.orienterad analys och dokumentation Densamt mera

innehållsinriktade resultatenanalysen publiceringensamt av av en
sådan till användarna självaanalys lämnas, med några undantag, att

för. Temapublikationer analyserande publikationer före-ochsvara
kommer därför i liten utsträckning på områden.och i minskande SCB:s

bakgrund denSCB det naturligt,För är mot av meramera
sifferinriktade utvecklingen skerkaraktären på publicering,SCB:s att

finns långtmed avseende på elektronisk publicering. Vid SCB
framskridna planer på dagens publicering i SM dvs. påersättaatt

med publicering via skallpapper i databaser Internet. Detsamt vara
möjligt, för användare på basis publiceringende så önskar, attsom av

form liknar dagenspå fram statistiken på iInternet ta en sompapper
önskade tabeller s.k.SM. Endera kan användarna själva skriva ut

beställas frånwebb-SM eller också kan denna service SCB. Se
avsnittet nedan tekniska möjligheter.om nya

Sektorsmyndigheternas publicering har också utvecklats ökadmot
statistikenanvändning modern teknik. de allra flesta gällerFör attav

i falltillgängliggörs via hemsidor har vidare, de denpå Internet. Den
har förändrats sakorienteradinnehållsmässigt, utvecklats mot en mera
analys. visat sektorsmyndigheter påhar sig naturligt for aktivaDet att

samlat statistiken och analysresultatensåvälsättett presentera som
sammanhanget i gäller särskilt vid publicering iDettastort.

myndigheter tagit frampublikationer. Exempelvis har några tema-
böcker eller årsböcker sina Ytterligare några myndigheter,på områden.

Kulturrådet, de skulle vilja fram temapublikationer,t.ex. att taanger om
ekonomin tillät.

statistikansvariga sektorsmyndighetema tilldelades statistik-De
därför de ofta dessutom ansvarigahuvudanvändareatt samtansvar var

för sprida kunskap viss samhällssektor. flera demFöratt om en av
framgår det instruktionen informera i samhället sin"de skallattav om
sektor. Temapublikationer ofta avsedda fungera inkörs-är att som en

till sakområde och till statistiken inom detta område. nårDeport ett
vanligtvis bredare krets läsare renodlade statistikpublikationer.änen av

fickSCB däremot behålla statistikansvar på de områden där det
saknades tydlig grund statistikenhuvudanvändare, ofta på atten av
griper flera sektorer.över

myndigheter funnit, det möjligt kopplaNågra sig hasäger är attatt
utbyggd till enklareanalys statistikresultaten på ochetten mera

naturligt sig statistikensmyndigheten själv isätt om engagerar
publicering. exempel statistiken Skolverkets område, därEtt är
publiceringen har gjorts från grunden. stället för föreI attom som
reformen flera och sinsemellan innehållsmässigt olikartadeutge
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utgivningenharMeddelandenStatistiskaserienipublikationer
påbeskrivsskolformersamtligadärpublikationer,årligasamlats i tre

gjorthärigenomharSkolverketlikartatsinsemellan sätt.ett
någotdåtidigare,användaranpassad änpresentationen manmera

produktions-följddirektpubliceringenkanförenklat säga att avenvar
delområde.respektiveinomprocessen

utgivningtidigarekompletteratharexempel SIKA,Ett ärannat som
medpublikationsamlad tvär-medsektorsinstatistik inom enav

kunnathainteSIKA,enligtskulle,publikationerSådanastruktur.
med dessaharSIKAstatistikrefonnen.ståndtillkomma utan

inhemskasåvälfråntillfredsställa kravförsöktpublikationer somatt
användare.internationella

tillämparsektorsmyndigheter etttill någrabakgrundenDetta attär
ocksåDetfrån SCB:s.sig ärskiljerstatistikensätt presenteraatt som

prissättningsfrågor,itill olikheterbakgrunden meravaromsynen
publiceringengällervadutvecklingsriktningeninnebärnedan. Detta att

statistikområden,olikahåll förolikagåtenderardelvisstill att
statistik-harpåstatistikenhoskaraktärenpå samtberoende vem som

ansvaret.

Olika prissättning

påfåförkostnadentillgänglighet tagattstatistikens ärpåaspektEn
förkostnadsfriprincipistatistikenofficiella ärstatistiken. Den

servicestatistiken,kopplad tillservicegäller t.ex.detanvändama. När
olikaanvändarna påtillgänglig förstatistikeninnebär görs merattsom

fastGenomförandekommittén attslogtillrättalagdamindre sätt,eller
ochemellertid SCBharanvändarna. Härbetaltmöjligtdet att taär av
harSkillnadenolikasektorsmyndigheterstatistikansvarigaflertalet syn.

myndig-samhälletiuppgiftvilkenuppfattningarolikamedgöraatt om
skallvadpåpåverkarRolluppfattningenhar.heten rymmassomsynen

har fått.myndighetenanslagdetinom som
statistikenofficielladendelardeinneburitharReformen att somav

förgratisellerblivit billigareför harhar tättsektorsmyndigheter ansvar
flestatillgänglighet. Deökadbetydernaturligtvisvilketanvändarna,

destatistiksprida denmedsektorsmyndighetema generösa attär
statistikenspridningenvanligtvisbetraktarför. De ensomavansvarar

SCBsektor.sininformationspridaallmännadel i deras att omansvar
dembetaltvanligtvisstatistikansvarig,egenskapi sindäremot, avtar av

huvuduppgiftsin attSCBstatistiken.användavill somsersom
statistik-harmyndighetenområden därdestatstiken inomproducera

radkostnadsfritt tillstatistikendessutomspriderSCB enansvarar.
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bibliotek håller den kostnadsfrittsamt tillgänglig vid SCB. Kostnaderna
för övrig spridning statistiken inte täckas SCB:s anslag. Detav anses av

därför inteär naturligt för SCB för ytterligare spridningatt svara av
statistiken ersättning från dem fårutan denna service.som

Den statistik SCB producerar på uppdrag åt andra statistik-som
ansvariga myndigheter har i flera fall blivit billigare produceraatt än
tidigare följd teknikutvecklingen myndigheterna harsom samt attav

prispress på SCBsatt producent. Detta ökar visserligen intesom
tillgängligheten utåt från Däremot skapar detsystemet. möjligheter att
öka volymen producerad statistik och därmed möjlighet för användarna

få tillgång till ytterligareatt statistik inom oförändrade ekonomiska
ramar.

Det har framförts kritik förSCB SCB drivamot sin affärs-att anses
mässighet alltför långt. Bl.a. har Socialstyrelsen Exempelvisreagerat.

SCB försökt hindramot att andra frånreagerar spridaman att
statistiken gratis med motiveringen SCB i så fall behöveratt
kompensation för det intäktsbortfall på SCB andras gratisspridningsom
förorsakar. Kritiken gäller regel statistik inte officiell.är Mensom som
det förekommer kritik alltföräven affärsmässigtmot hos SCBsynsätt
vad gäller hanteringen officiell statistik. Flera statistikansvarigaav
myndigheter den åsiktenär statistiken skall spridasatt kostnadsfrittav
för komma till så iatt samhället möjligt.stor nytta som

Prisfrâgor diskuteras vidare i avsnitt 7.3 prissättning officiellom av
statistik. Prissättningsfrågor det gäller Sverigesnär statistiska databaser
diskuteras nedan i avsnittet tekniska möjligheter. Prissättningom nya

SCB:s produktionsservice har vidare diskuterats i avsnittav 5.4.2 om
SCB:s agerande i sin producentroll, dvs. det gällernär service åtatt ge
exempelvis statistikansvariga myndigheter.

6.3.2 Nya tekniska möjligheter

Den faktor i första hand har påverkat statistikens tillgänglighetsom är
den tekniska utvecklingen. Det främst Intemet-teknikensär genom-
brott, utvecklingen Sveriges statistiska databaser Svenskaav samt av
statistiknätet fått betydelse.storsom

Praktiskt alla statistikansvarigataget myndigheter har någonnumera
form elektronisk publicering sin statistik. För fem år sedanav av var
det mycket få använde sig elektronik för statistikensom göraattav
tillgänglig. Utredningen har inte funnit någon myndighetatt har
upphört med papperspublicering följd utnyttjandet Internetsom av av
eller modern teknik.annan
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Internet-tekniken

förbetydelsesärskiltfåtthargenombrottIntemet-teknikens stor
myndigheterenskildaanvändsTeknikentillgänglighet.statistikens av

lättillgängligastatistikresultatenhemsidorvia göraförbåde att egna
databaserstatistiskaSverigestilltillgänglighetenkelskapaföroch att

statistikansvarigahar allaIdagstatistiknätet.Svenskadetoch
valtharallra flesta göraDe attpåhemsidor Internet.myndigheter egna

totalt 25hemsidor. Avdessaviatillgängligstatistiksindelar av
1999vid ingångenredovisade 17myndigheterstatistikansvariga av

presentationdirektskerhemsidor. Dettasinastatistikresultat på genom
möjlighetellerolikalagrats på sättstatistiktilltillgångtabeller, somav

förtjänar över-nämnas attHärutöverpublikation på nätet.öppnaatt en
redovisas istatistikenofficielladenhuvuddelenfrånresultatsiktliga av

tillgängliga via Internet.pressmeddelanden, ärsom
korrektstatistiken påanvända sättskall kunna ettanvändarnaFör att

Avsiktendokumenterad. är attdenviktigtdet ärattär
Sverigesiingårmetadatabasi denskall samlasdokumentationema som

dessapåstandardendagslägetdatabaser. I ärstatistiska
haranvändareFleravarierande.mycketmetadatadokumentationer

hurtillgängliga,kan oavsettmetadata görasviktenpekat på manattav
fram.påhåller växastatistiksystem attdetstatistiken inomnalkas som

Sverigesstatistiknätet,Svenskafrånbådenåsskall kunnaMetadata
hemsidor.myndighetersenskildaoch fråndatabaserstatistiska

upplysningstjänst,Riksdagens attbland demanvändare,Vissa anser
använda,svårIntemet-hemsidor är attstatistik påmyndigheternas

medförolika. Detsåsinsemellan atthemsidoma ärframförallt för att
Upplysnings-statistiken.önskadehitta denalltid lättdet inte är att

hemsidomautredningentillönskemåletframfört atthartjänsten
layoututformning,gällervadidag,bättrepåsamordnas sätt än t.ex.ett

pågåråtgärdRedanutnyttja. utenklarede blirså att somatt enm.m.
förknapp"särskildfinnshemsidomaochdet på enatt avenvar

områdedettaföreskrift påformNågonunderlätta.skullestatistik av
välkomnas.skulle

behöveranvändareolikaslå fastviktigt typerDet attattär av
tabeller. Härfasta ärmedsigklararMångaolikastatistik på sätt.

underlättarstatistiknätetsvenskadetochmediumoslagbartInternet ett
skapakunnabehovharanvändareAndra attåtkomst.sökning och av

ellerområden,flerastatistik inompåbaseradeiblandtabeller,sina egna
förunderlättabl.a. föråldersklasser. Deteller är attregionert.ex. egna

byggsdatabaserstatistiskaSverigesdem upp.som
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Svenska statistiknätet

Svenska statistiknätet elektroniskt nätverk förbinderär deett som
statistikansvariga myndigheternas hemsidor på Internet. går ocksåDet

nå Sveriges statistiska databaser via statistiknätet.att Statistiken på
hemsidoma kostnadsfri för användarna. Villär användarna också delta

innehållet i Sveriges statistiska databaser utgår däremot avgift,av en
nedan.varom mera

Syftet bl.a. skapa sökmöjligheterär frånatt, attgenom en gemensam
ingång, statistikanvändama förbättrad åtkomst till den officiellage en
statistiken. Arbete på denna hemsida för officiell statistikgemensamma
inleddes under 1998. Initiativet kom från några statistik-ansvariga
sektorsmyndigheter. Utvecklingsarbetet har skötts SCB och fleraav
andra myndigheter i samarbete. Hemsidan webbplatsen har namnet
Svenska statistiknätet. förstaEn version det statistik-nätet itogsav nya
drift i början 1999. Tio myndigheter via sina hemsidor kopplade tillvar

från början.nätet
De statistikansvariga myndigheternas presentationer på sina

respektive hemsidor sker emellertid på varierande och på olikasätt
nivåer. Flera myndigheter har därför efterlyst regelverk,ett som
preciserar hur officiell statistik på Internet skallpresenterassom vara
utformad. Riksdagens upplysningstjänst har, ocksånämntssom ovan,
synpunkter vad gäller brist på samordning statistiken påav
myndigheternas hemsidor. riskerarDetta också reducera användbar-att
heten Svenska statistiknätet, särskilt för breda användare.av

ankommerDet vidare depå statistikansvariga myndigheterna att
själva skapa de länkar behövs för koppling till statistiknätet. någonsom
sådan koppling inte obligatorisk, det förefallerär de allramen som om
flesta intresseradeär koppla sin statistik till Svenska statistik-attav
nätet.

Sveriges statistiska databaser

sambandI med statistikreformen anvisades medel till SCB för upp-
byggnad databaser i syfte möjliggöra samlad tillgänglighet tillattav
statistiken, vilken myndighet haroavsett Databasemaansvaret.som
skulle i huvudsak fungera instrument för de statistikansvarigaettsom
myndigheterna det gäller spridanär statistiken föratt samt att ge
användarna samlad tillgång till den officiella statistiken. Databasema
skulle särskilt värde för användare med sektors-stortvara av
övergripande behov. skulleDe dessutom ha samordnande funktion.en
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särskiltförinomoch skerskettDatabasutvecklingen har ettramen
i vilketdatabasråd,följsProjektarbetetdatabasprojekt vid SCB. ettav

andraochmyndigheternastatistikansvarigaför deingår representanter
användare.

delar:omfattarDatabasema tre
självadata, dvs.agregeradedärden delmakrodatabas. Det ären-

användareanvändbar försärskiltsamlas.statistiken Den är som
ochsambearbetabearbetahärvidochspecialstudierbehöver göra

agregerad nivå.statistik påredigera
dvs.grunddata,statistikensinnehållermikrodatabas. Denen-

osv.. Förfordonföretag,individer,enskilda objektuppgifter om
beslutadesanvändarnaflexibilitet förmaximal attåstadkommaatt

basregister förnamngivnatilltillgång 17skulle skapadatabaserna
Informationenomfattas SOS-systemet.registerstatistiken. Dessa av

statistikproduktion. Enförtillgängligallmänt storsålundai dem är
sig påmakrodatabasen baserarfinns iagregerade datadel de somav

register.från dessauppgifter
förutsätterstatistikproduktionDatabasorienterad attmetadatabas.en-

användarnaskallmetadatabasendokumenterade. Genomväldata
makro-variabler iochstatistikbakgrundsinformationsådanfå om

förnödvändig dels göramikrodatabasema attoch ärsom
tolka ochför kunnadelsstatistikbeställningar,preciserade att

korrektresultaten påanvända sätt.ett

januariden 1drift fr.o.m.reguljäristatistiska databaserSveriges togs
avslutat. Detutvecklingsarbetetemellertid inte ärinnebär1997. Det att

Sverigestillgängligstatistik finnsofficiellheller allinnebär inte att
fallet. Dettill så inteskälstatistiska finns flera ärdatabaser. Det att

mallarhjälpmedel i formteknisk Deskälethuvudsakliga är natur. avav
skallenkeltstatistikansvariga påför sättbehövsoch verktyg ettattsom

huvud-tillgängliga. Detfunnitsstatistik har intein sinkunna lägga
tekniskbytetprioriteratvingatsharskälet SCBsakliga är att av

smådatorer.stordator tillfrånfall övergångeni dettaplattfonn,
oenighetskäl. Hit hörrad andraemellertid ocksåfinnsDet en

prissättnings-beträffarvadsektorsmyndigheteroch vissamellan SCB
påförmågaanvändarnasfrån SCBviss misstro attfrågor och moten

blirbefarar detdatabaserna. Deinformationen iutnyttjahand attegen
följd.jämförbarhetförsämradochkvalitetsbrister som
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Bedömning dagslägetav

Makrodelen

Utvecklingsarbetet har hittills i hög grad varit koncentrerat på denna
del i Sveriges statistiska databaser. Innehållet i databaserna emeller-är
tid så länge begränsat.än januariI 1999 lagrades statistik från 35
statistikområden för vilka SCB och olika sektorsmyndigheter har
statistikansvar i databaserna. Bland dessa 35 områden ingår de områden
från vilka resultaten efterfrågade.är Arbetet går förmest närvarande i
hög grad på komplettera medut ytterligareatt statistik. För att
underlätta för statistikansvariga utvecklas rutiner det möjligtgörsom

direkt föra statistikresultatenatt över från SCB:s produktions-process
till databaserna.

Mikrodelen

När det gäller via de 17 basregistren skapaatt tillgång till statistiska
grunddata har mycket litet utvecklingsarbete så länge utförts.än
Arbetet går för närvarande i hög grad på säkerställa sekretess-ut att att

Ävenkraven blir tillgodosedda. kvalitetsfrågoma viktiga beakta.är Iatt
dagsläget det dessaär skäl i huvudsak enbart SCB-personal harav som
möjlighet vid statistikproduktionatt utnyttja mikrodelen. Mikrodelen

många kvalificerade användare, bl.a. forskare ochanses utredare,av
avgörande för framtida god tillgänglighet till den officiellavara en

statistiken.
Den ocksåär betydelse för kontinuerligstor uppdatering deav av

områdesvisa databaser och successivtnät fram.växer Kritik harsom
framförts arbetet medmot att mikrodata tillgängligagöra haratt
försenats. finnsDet användare SCB har överutnyttjatattsom anser
sekretessargument för förhala tillgängligheten tillatt mikrodata.

Metadelen

Förhållandevis insatser har lagtsstora ned på utvecklingen av
metadatadelen. Det har gällt utveckla rutiner för hanteringatt av
metadata. Det krävs emellertid insatser också frånstora statistik-
ansvariga. De måste till dokumentationeratt det slagse av som
användarna behöver fram och tillgängligatas igörs metadatabasen. En
klassiñkationsdatabas ingår i metadatabasen, syfte rationalitetärvars
och enhetlighet. Via informationen i metadatabasen det vidare tänktär

användare skall kunnaatt precisera vilka sammanställningar, baserade
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bearbetas attmikrodata utankanHärvidönskar.demikrodata,på
uppgifterna.enskildadedelbehöveranvändarna ta av

databasernautvecklingFortsatt av

kompletterandepåhandförstaigår ututvecklingenfortsattaDen
databasdelamaolikai definnsbristerde ännusåarbeten att som

med Internetkombination äridatabasernastatistiskaDereduceras.
databasorienteratavseendeutveckling ettdenihömstenardessutom

vid SCB.skernärvarandeförproduktionssystem som
utvecklatshardatabasernatydliggöraviktigt attemellertid attDet är

statistik-tillhördatabasernainnebäruppdrag. Det attregeringenspå
egendom.SCB:sskallinteochsystemet somses

förharSCBstatistikofficiellallpolicy ansvarSCB:s är att som
Avsikten2000-04-01. ärfr.o.m.databasernaviatillgängligaskall vara

innebärslutproduktinriktasskall motvid SCBproduktionen somenatt
databaser.statistiskaSverigesiredovisasprimärtstatistikresultatenatt
Statistiskaifinnsdentabeller typdatabasernaSåväl somavsom

påwebbplatsSCB:sviatillgängligakommerMeddelanden, SM att vara
förutgångspunkt attfungeradärefterskallDatabasema somInternet.

publika-olikakanaler, typerandravia t.ex.statistiken avpresentera
statistikenspåväljs berorkanalerVilkadiskettertioner, somo.s.v.

efterfrågan.användarnasochkaraktär
fördelardetillvid SCButveckling är taattmed dennaSyftet vara

byggsdehand ut.eftererbjuderdatabaserstatistiskaSveriges somsom
minskadedelskunderna,förflexibilitetökaddelsFördelarna är

påberofrämstbedömsKostnadsminskningenför SCB.kostnader
portokostnader.minskadeochpublikationslagerbehovminskat av

underhardatabasområdetpåutvecklingsarbeteSCB:sDelar av
förutsättningartekniskaochpraktiskaskapapågåttåret attutsenaste

ipubliceringtillövergångenpubliceringspolicy. Fördennaför nya
förverktygochmallar attriktlinjer,krävspolicyndenmedenlighet nya
krävswebbplats. Dessutomtill SCB:sdatabasernafråndataöverföra
påwebbplatsentabeller på ettpresentationförverktygochregler av

harpubliceringelektroniskförflödeochmodellEn ettenhetligt sätt.
slagdettabellerpubliceringmall för somliksomfram,tagits avaven

medsamarbeteiutarbetasverktygochMallari SM.brukar presenteras
Statistik.Danmarks

avsnittetidetöverinseendeunderskerUtvecklingsarbetet omav
databasrådet styr-beskrivna samtförvaltningsuppgifter enavSCB:s

inomstatistikområden,SCB:smed åttasamverkaniskerDet avgrupp.
Övriga statistikansvarigasuccessivtresultat testas.framkomnavilka
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myndigheter har hållits informerade utvecklingsarbetet, delsom genom
det nämnda databasrådet, dels i övrigt, såvälovan möten vidgenom
SCB vid andra myndigheter, där publiceringsfrågor harsom
diskuterats. Sektorsmyndighetema har vidare erbjuds för sinatt
publicering utnyttja de metoder utvecklas. byggerDetta på deattsom
först statistikresultatengör tillgängliga i Sveriges statistiska databaser.

Utnyttjandet databasernaav

Utnyttjandet har studerats i två aspekter, dels i form användarnasav
utnyttjande den statistik och de data finns i databaserna, dels iav som
form statistikansvarigas benägenhet utnyttja databaserna förav att att

den statistikgöra de har för tillgänglig.ansvar

Statistikanvändarnas utnyttjande

Under 1998 gjorde statistikanvändama 54 280 Sverigesuttag ur
statistiska Åretdatabaser via Internet. dessförinnan motsvarandevar
siffra 31 800. innebärDet ökning med omkring 75 %, vilket visaren att
databaserna används i allt högre utsträckning. Uttagsvolymen under
februari och månad 1999 visar användningen har ökatattmars
ytterligare, till 8 000 under och dessauttag månader.ca var en av

Ett mått på användningenannat databaserna antaletärav
abonnemang för tillgång till databaserna tecknats med SCB. Detsom
rörde sig under 1998 480 abonnemang. Andelen abonnemangruntom

tecknats för tillgänglighet under hela året 73 %,som dvs.resten,var
27 % avsåg kortare perioder. Inom för varje kontrakt återfinnsramen
dock i vissa fall åtskilliga enskilda användare. Det innebär exempelvis

abonnemang från kommunatt ett alla förvaltningar, kommunalaen ger
skolor och bibliotek tillgång till databaserna.

Av de 480 abonnemangen ungefär 25är % runt 120 abonnemang
kostnadsfria. De till övervägandeutgörs del bibliotek, vilka tidigareav
erhållit publikationer kostnadsfritt från SCB. I övrigt det frågaär om
utländska statistikbyråer. Flera dessa utländska byråer har visatav
intresse för samarbeta med SCB liknandeatt databaslösningar i sinaom
länder.

Statistikansvarigas utnyttjande

Som saknasnämnts del den officiellastor statistiken längeså ien änav
databaserna. Ett viktigt skäl till databaserna inte användsatt fullt förut
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arbeteSCB:steknisk Närstatistikenofficiellasprida den är natur.att av
delgenomfört förväntasplattformteknisk storbytamed är avenatt
Andrai databaserna.finnasförharstatistiken SCB ansvarsom

SCBeftersomskäl,flera fallsaknas istatistikmyndigheters sammaav
produktrespektivetillanslagetproducent. Detregel ärär somsom

anpassningtekniskaochinnehållsmässigafinansiera denskall som
databaserna.inläggning iförkrävs

endast isjälv,inklusive SCBstatistikansvariga,tillskälenEtt attav
därförkandatabaserna sägasanvänder sigutsträckningbegränsad av

tidensistaallraförrän påintehar"timing-problem. SCBettvara
databaser.statistiskai Sverigesinläggningrutiner förkunnat presentera

hellerhardatabasernatillgänglighet viaskall gälla förprinciperDe som
inläggningförrutinernaförst under 1998varit klara.inte Det är som

hardessförinnanskettinläggningbörjat fungera. Denhar somsom
tidigarei SCB:slagratsstatistik stor-skettregel att somgenom

databaser.statistiskatill Sverigesförtsdatabaser hardatorbaserade över
framförtharstatistikansvarför SCB:sNågra representanter

användningenbefarardedatabasernatveksamheter attatt avmot pga.
risk förstatistiken ochikvalitetsbristertillledakommerdatabaserna att

enligtkvaliteten kan,förnegativt slagKonsekvenserförvirring. av
möjlighetf°aranvändarnaföljd attuppkommabefarasdem, attavsom

olikaanvändningoch medpå olikagrunddataställa sätt avsamman
huvudsyftetmeddåligtemellertidSynpunktendatorprogram. stämmer

samlad tillgångökad ochanvändarnadatabaserna,med är att gesom
till statistiken.

orsak tillmyndigheternastatistikansvarigadeFlera som enangerav
tillgänglig,statistiksinförutnyttjar databaserna attinte görade attatt

Svenskadvs.SOS-hemsidan,dende att gemensammaanser
såvälStatistikenalternativ.tillräckligt bra ärstatistiknätet, är ett genom
Inomtillgänglig via Internet.statistiknätetdet svenskadatabaserna som

möjligtendastemellertiddetstatistiknätetSvenska att taför ärramen
valtharmyndigheternastatistikansvarigadede tabellerfram just som

idatabaserområdesvisaeller i dehemsidorpå sinapresentera somatt
möjligheterAnvändarnashemsidoma.kopplade till attfall finnsvissa

statistikresultatengällerhärvid deliknar närutnyttja statistiken som
Dentabellerfastapublikationer.i Det presenteras.ärpresenteras som

saknas.erbjuderdatabasernaflexibilitet som
dedatabassystem,utvecklarsektorsmyndigheterNågra somegna

statistiskaSverigestillkomplement,alternativ,betraktar änsnararesom
BRÅ. NågraochSocialstyrelsengäller främstdatabaser. Detta

utnyttjandetde uppleverframförtvidaresektorsmyndigheter har attatt
tillstatistikresultatenöverlämnandeslagsinnebärdatabaserna ett avav

Motsvarandedatabasvärd. över-fungerareftersom SCBSCB, som
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länkninglämnandesituation upplevs regel inte föreligga vid avsom
SOS-hemsidan, dvs. Svenskahemsidor till den gemensammaegna

statistiknätet.
sigYtterligare skäl till några sektorsmyndigheter ställerett att

medtill utnyttja databaserna detta förknippattveksamma är äratt att
kunnakostnader för myndigheten. Statistikresultaten måste, för att

databaserna och användas i kombination medhanteras annanav
statistik, tillrättaläggas i teknisk mening och dokumenteras enligt

det ankommer på den statistik-fastställda principer. SCB attanser
inom för anslagen tillansvarige för dessa kostnaderatt ramensvara

enligt intestatistiken i fråga. Kostnader det här slaget skall, SCB,av
förvaltningsanslaget.täckas genom

försektorsmyndigheter har vidare uppgivit deras intresseFlera att
följdsig Sveriges statistiska databaser har minskatanvändaatt av som

betalt användarna för tillgänglighet tillSCB attatt tarav av ge
Utredningen har fått åtskilligastatistiken i databaserna. ta emot syn-

policy vad gäller betalt användarna.punkter på SCB:s att ta av
främst framförts statistikansvariga myndigheter,Synpunkterna har av

vissa användare i övrigt. rad för ochEnäven argument emotmen av
databaserna har framförts. Utredningen sammanfattarprissättningen av

på nedanstående sätt.argumenten

betaltSCB talar:Mot att tar
användarnas intresse för använda databaserna riskerar bliatt att att-

mindre det skulle ha varit,än annars
sektorsmyndigheters intresse för statistik tillgängligsingöraattatt-

via databaserna riskerar minska, eftersom de flesta dematt av anser
deras statistik skall tillhandahållas kostnadsfritt,att
de problem och den irritation följer prissättningen såäratt som av-

rimligt betalt,det inte är att tastor att
image påverkas på negativtSCB:s sätt.att ett-

SCB betalt talar:För att tar
kompensation för kostnader, inteSCB behöver sådanaatt som-

bedöms anslaget. Alternativet skulle reduceratäckas attav vara
volymen statistik fram inom för anslag förSCB:stas attsom ramen

skapa ekonomiskt inom anslagsramen,på så sätt ett utrymme
bör följa de principer för finansiering informations-SCBatt av-

tjänster rekommenderas bl.a. ochav RRV ESV,som
efterfrågan riskerar bli köerna oacceptabeltsvårhanterlig ochatt att-

tillhandahålls betaltlånga statistiken kostnadsfritt. Genom att taom
skapas ekonomiskt köpa ytterligareett utrymme att servrar m.m.
efterhand detta motiveras efterfrågan.som av
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myndigheterstatistikansvarigadefunnitharUtredningen att som
statistiksinfördatabaserstatistiska göraSveriges attanvänder sig av

informationsmaterialsinamed i attinteregeltillgänglig tarsom
tillfrågadesmyndighetEndatabaserna.tillgå ifinnsstatistiken att som

Därfördatabaserna.istatistikensäljerSCBdettaskälet attatt varom
själv.reklamsådanskötafår SCB

databas-betaltgällerdettillvägagångssätt tanär attSCB:s av
påvia Internetabonnemangtecknardekräva ettkunderna attär att

abonnemangetSomdatabaser. nämntsstatistiskaSveriges ovan avser
endaregeringskansliettecknarExempelvis ettjuridiskahela personer.

sedanblir,Databasemaanställda.allaförgällervilketabonnemang,
frånviaolika Internet,påtillängliga sätt t.ex.tecknats,abonnemang

via deocksåi principhärigenomochSOS-hemsidanden gemensamma
hemsidor.myndigheternasstatistikansvariga egna

utvecklingAnnan

denutnyttjamöjligheternaocksåtillgänglighet hör attstatistikensTill
byggtsstatistikserviceinformation ochfunktion för somgemensamma

komreformen,redan innanfarms attFunktionenSCB.inom menupp
förvaltningsuppgifter.del SCB:singåreformen avensomgenom

och 5.4.2rollerSCB:savsnittet 5.4.1idärförbeskrivsFunktionen om
agerande.SCB:som

utnyttjasstatistikservicen kunnatharreformenefterSåväl före som
påbesvarasEnkla frågorstatistikfrågor. oavsettenklapåfåför att svar

myndighetvilkenoch ärhemmahörstatistikområde devilket som
tillhänvisasfrågorkomplicerademedFrågeställareansvarig. mera
harskerutvecklingDenSCB.producentellerstatistikansvarig som

anspråkisuccessivthjälpmedeltekniska tasmedfrämst göra attatt
servicen kunnatharHärigenomutvecklas.teknikenefterhand som

statistik.internationellinformationgällersärskilt vadförbättras, om
förvaltningsuppgifterSCB:sbeskrivningeniSom nämnts av

statistikservice Eurostatsochinformationförfunktionenfungerar som
baserad på EurostatsserviceförSverigeiofficiella representant

utrikeshandelsstatistikInternationell ärShop.Datadatabaser Eurostat
databaser.dessafrånstatistikenefterfrågadeden mest

utvecklings-skersektorsmyndigheterstatistikansvarigaVid flera
till dentillgänglighetenförbättrasyftar tillarbeten att egnasom

utvecklatstatistikansvarficksedanharSocialstyrelsenstatistiken. man
meddatabasSverige,mårhör Hur storaHitprodukter.flera ennya

beställerSocialstyrelsenregional nivå.påtill analysermöjligheter även
regiutvecklar idatabaserdetillpersonuppgiftergrunddata egenman
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från SCB. Det uppgifter hämtas frånär register bland de 17som som
omfattas SOS-systemet och därför tillgängliga för sådanaärav
ändamål.

Som följd Socialstyrelsen bygger databaser harattav upp egna
Socialstyrelsens intresse för den statistik har förgöraatt man ansvar
tillgänglig via Sveriges statistiska databaser minskat.

Även BRÅ har utvecklat databassystem, vilket har begränsategna
BRÅ:s intresse för sin statistik tillgänglig viagöra Sverigesatt
statistiska databaser. Detta gäller det register ingåräven i SOS-som

dvs. ingår bland de i17 statistikförordningensystemet, särskilt
BRÅutpekade registren. De tekniska format tillämpar inteärsom

kompatibla med de format gäller för Sveriges statistiska databaser.som
Det krävs därför BRÅnågon form konvertering genomförs.att ärav
inte berett för de kostnader förknippade medatt sådantär ettsvara som
arbete. SCB:s förvaltningsanslag SCB, inte föravsettanses, av vara
insatser enskilda material.rörsom

finnsDet flera exempel på utvecklingsarbeten berördasom, av
myndigheter själva, bedöms på avgörande ha förbättratett sätt
tillgängligheten till statistiken på specifika områden. Exempel på
sådana utvecklingsarbeten finns vid

Högskoleverket, har utvecklat databas benämns NU,som en som-
vilket förstår Nationell uppföljning,
Skolverket, har utvecklat Skoldatanätet,som-
Naturvårdsverket, har utvecklat "Miljödatanätet,som-
Skogsstyrelsen, har databasen Skogssverige,som-
Jordbruksverket, har databasen Livsmedelssverige.som-

Dessa särskilda och databaser har utvecklatsnät och vårdas Deseparat.
flesta dem omfattar i vissa fall till sin huvuddelävenav annan
infonnation officiell statistik. delän Den officiell statistiksom avser
uppdateras inte kontinuerligt via Sveriges statistiska databaser. Flera av
dessa databaser har innehåll, bakgrundsfakta individer,t.ex. ärom som

innebärDet emellertid inte de i alla lägen harattgemensamma. samma
aktualitet. finnsDet risk för utvecklingen dessa omrâdesspecifikaatt av
databaser bidrar till försämra samordningen, de inteatt uppdaterasom
gemensamt.

syftenaEtt med Sveriges statistiska databaser fungeraär attav som
källa för kontinuerlig uppdatering. Avsikten ären gemensam att

uppgifter för statistiksystemet,är uppgiftert.ex.som gemensamma som
finns i de basregister17 för statistiken skall ingå i Sverigessom
statistiska databaser, vid behov skall hämtas därifrån. Detta är ett av
skälen till det angeläget SCB:s arbeteär med mikrodelenatt iatt
databaserna påskyndas.
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för månganackdeldetvidarebedömer ärUtredningen att en
områdes-specifikaviatillgängligendaststatistikvissanvändare äratt
harstatistikviktigtsärskilt stortdatabaser. Detvisa attär som

Påsamlatochenhetligtpå sätt.tillgängligallmänintresse är ett
viktigtexempelvisdetansvarsområden attSocialstyrelsens är

lättillgänglig,dödsorsaksstatistikensocialbidrag ärstatistiken samtöver
allmän-habedömsområdendessastatistiken på stortetteftersom

viktigtdärfördetutredningentill är attframförtsharintresse. attDet
fådatabaser, gåregenutveckladeSocialstyrelsens attviaden, förutom

databaser.statistiskaSverigesviapåtag
bedömasamhällsperspektivbrettsjälvfallet svårtDet ettattär omur

databaser,statistiskaSverigesmedparallelltdet,det lönsamtär att
dettastatistik.officiell Förmeddatabaserområdesvisa attbyggs upp

databaserdessanödvändigtdetmotiveratskall attär gervara
förbättrad tillgäng-i formmervärdemotsvarandeanvändarna ett av

regeldetbedömerUtredningeninformation.utökadeller attlighet som
informationmedkompletteratsstatistiken harkrävs somatt annan

skalldatabaserområdesspecifikaförefterfrågar,användarna att vara
hardatabasernaområdesvisadenågrabilden hörmotiverade. Till att av

regeringen.uppdragpåbyggts avupp
eftersträvastillgänglighet börtalar förskälEtt att gemensamsom

till dehänsynenstatistikdatabaser,områdesvisa ärparallellt med
tillområden, liksomflerafrånstatistikbehovharanvändare avsom

ändamålsenligtdet ofta attsällananvändama. demFör är mest
samlat.kan nåsstatistiken

skall till-statistikenframförtshar attFrån SIKA att man anser
tillgodosesHärigenommöjligt.mångapå sågängliggöras sätt som

användare.olikafrånbehoven typer av
detanledningfinnsdet övervägaUtredningen attatt omanser

statistikofficiellallföreskriftkompletterande sägerbehövs attsomen
dettasamlat Utöverenhetligt ochpå sätt.tillgängliggörasskall ett

allteftertillämpas,kunnaandradessutomskulleobligatoriska sättsätt
förefallerbehovssituationen. Detbedömningstatistikansvarigesden av

istatistikenofficielladenvilketpåobligatoriskanaturligt det sättetatt
databaser.statistiskaSverigestillgängliggörasfall bordeså är genom

databaserna.påanslag till SCBårligahar satsatStatsmaktema genom
nåanvändarnamöjligt fördetframförallt för atthar gjorts göraDet att

sammanhangsådantsamlat äroch Ienhetligt sätt.statistiken på ettett
prissättningsfrågoma.diskuteranödvändigt ocksådet att

förståelseoch påinformationpåbristdetfall förefallerfleraI vara
för olikagrundtill synsätt,liggersituationanvändaresför olika som
med hjälptillgängligstatistikengällerdetsärskilt göranär att av ny

teknik.
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Av avsnitt 6.3 tillgänglighetens utveckling har bl.a. följandeom
framgått:

Tillgängligheten det område utvecklats och förbättratsär som-
efter reformen.mest

Teknikutvecklingen har haft betydelse för utvecklingen,stor-
särskilt Intemetteknikens genombrott.
Fördelningen statistiken på sektorsmyndigheter innebär i sigav-

försämring den samlade tillgängligheten. Svenska statistik-en av
och Sveriges statistiska databaser harnätet utvecklats i syfte att

förbättra den samlade tillgängligheten.
Olika användare behöver tillgång till statistiken på olika sätt.-
Flertalet myndigheter har sig i publiceringsfrågomaengagerat-
och sköter dem delvis i regi.egen
Några myndigheter har förbättrat tillgängligheten genom-
temapublikationer och särskilda databaser, där statistiken sätts
i sammanhang.störreett
Prissättningen skiljer sig, framförallt mellan SCB och flertalet-
sektorsmyndigheter.
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Produktionsprocessen6.4

begreppetDefinition av

iblandstatistikproduktionbegreppetfunnitharUtredningen att
påmed tankehuvudsakidvs.smal mening,mycketanvänds i en

diskuteras,produktionendärsituationer,andratabellproduktion. I
hel-dessistatistikprocessenpåanvänds begreppet görsätt attett som
fler-statistikproduktionomfattarmeningutredningensomfattas.het I

statistik-iolikastatistikprocessen. Dei momententalet moment
myndig-statistikansvarigadei kapitletförtecknatshar omprocessen

statistikprocessen.iengagemangavsnittetagerande,heternas om
statistikvissproduktionenomfattasExakt vilka moment av enavsom

till.gårdatafångstenhurframförallt påberorvarierar. Det
omfattningenviktenpekade påGenomförandekommittén att avav

myndighetstatistikansvarigupphandlasproduktionden enavsom
omfattarofferterdesådant presenteraspreciseras på sätt attett som

vidare,preciseradeGenomförandekommitténlikvärdiga tjänster.
kundeproducentansvarig ochmellanavtal ut.exempel, hur segenom

frågorförutomutredningen,enligtstatistik hörproduktionTill av
självaochbortfallshanteringdatainsamling,undersökningsdesign,kring

tabellframställningen, även
gäller påövrigtföreskrifter iregler ochdeföljaatt som-

före-desekretessbestämmelser ochgällandestatistikområdet, t.ex.
statistikofficielloffentliggörandeförgällerskrifter avsom

statistikindividbaseradkönsuppdelningpåinklusive kravet av
medöverenskommelser EUochfrån samteventuella kravföljaatt-

internationellaoch andratill EUrapporteraatt organ
på be-Datainspektionentillstånd frånskaffa attsamtvid behovatt-

datalagen, l0§medenlighetutdrag iförgäran svara
vedertagnanomenklaturerochstandardergällande samttillämpaatt-

övrigtioch mätinstrumentmetoder
databasertilloch metadatadatalevereraatt gemensamma-

definitionvariablemasde olikadokumentera m.m.att processen,-
säkerställs.användningframtidatillmöjligheternasåarkivera attatt-

tänka pårubriken Attmedförteckning närredovisasbilaga 3I manen
maximilistaslags överstatistik.officiell Den utgörframställer en

produktionsprocessen.ikomponenter
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Situationen efter statistikreformen

sköterSCB produktionen den officiella statistiken.merparten Närav av
det gäller den statistik SCB själv har för sköter SCBsom ansvar

Ävengenomgående också produktionen. för sådan statistik där andra
myndigheter har sköter SCB produktionen påmerpartenansvar av
uppdrag den statistikansvariga myndigheten.av

Flertalet de statistikansvariga sektorsmyndigheterna detattav anser
finns få konkurrenter till SCB. innebärDet det i praktiken råderatt en
slags monopolsituation för SCB på flera områden. fårSCB i vissa fall
de statistikansvariga sektorsmyndigheterna uppdrag sköta allaatt

i produktionsprocessen; i andra fall undantas vissamoment moment,
exempelvis kontakterna med och rapporteringen till frågorEurostat och
rörande arkivering. Knappast någon vid sidan SCB beredd åtaär attav
sig alla i produktionskedjan. Det därför vanligt, i de fallmoment är
andra SCB utnyttjas för produktionen, denän statistikansvarigaatt
myndigheten själv för flera momenten.svarar av

kraftigtEn bidragande orsak till SCB:s speciella ställning är att ett
och register ibland används för flera statistikprodukter. Dessasamma
för statistiken register sköts regel SCB och det ärgemensamma som av

regel SCB har erfarenhet använda dem. Dessutomattsom som av
utvecklas successivt särskilda registersystem för produktion statistikav
på vissa områden, vilket statistiken blir alltmer integreradgör ochatt att
de olika produkterna blir alltmer beroende av varann.

SCB har ändå fått kännas viss konkurrens. harDen tvingatav en
SCB sin effektivitet och sina produktionsrutiner.överatt delEnse av
denna utveckling skulle förmodligen ha denägt utanrum nya
konkurrenssituationen, eftersom den i hög grad också har medgöraatt
den teknikutveckling sker. Utredningen bedömer konkurrens-attsom
utsättningen har påskyndat utvecklingen.

Konkurrensutsättningens fördelar

självklaraDen fördelen med produktionen under konkurrensatt sätts är
den förväntas effektivare. Utredningen haratt göras funnit flera

exempel på den har effektiviserats i meningenatt samhället fåratt ut
statistik för Några myndigheter har framfört det kanmera attpengarna.
trögt påverka SCB producent. Det skeattvara mestsom anses

effektivt via upphandling.öppen
Några de statistikansvariga sektorsmyndigheterna har pekatav

fördelar i form lägre kostnad åtminstone lägre anbud och iettav
fallnågot kvalitetsförbättringar. Några myndigeter, bland dem
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andrafrånofferterin änbegärade,pekar påSkolverket, attatt genom
ochproduktionsinrationaliseraSCBpåkunnatSCB, attsätta press
harSocialstyrelsentidigare.prislägrekunna änhärigenom sätta ett

sänkakundeprisalltför högtklagomål påefterpå SCBpekat ettatt
ifrågasättas.kanaffärsmässighetkraftigt SCB:spriset så att

vidpersonalenkonkurrensutsättningenmed ärfördel attEn annan
inköparrollenaktiva iblirsektorsmyndighetemastatistikansvarigade

hel delsigoch lärställningtvingashärigenomden ta omatt ensamt
sektorsmyndighetemastatistikansvarigastatistikbehov. Destatistik och

ställas.skakravvilkaigenomoch tänkasig in ibl.a.tvingas sätta som
positivt.utvecklasstatistiksystemethelakanHärigenom säga attman

i sinkompetentablirMyndigheternasprids.Statistikkunskaper mera
vidproducenteroch andratill SCBbättreansvarsroll och motparter

harbåda mognathar konstateratUtredningen parterförhandlingar. att
statistikkunnande.allmäntförhandlingsprocessensåvälvad gäller som

pekatharsektorsmyndigheter attstatistikansvarigaNågra
tillbättrepåhar sättföljd konkurrensen ettanpassatskvaliteten avsom

avtalsförhandlingar oavsettharMyndigheternabehoven. m.m.,genom
producenter,tänkbaramed fleraellermed enbart SCBskerdessaom

kvalitetsfrågoma.ochbehoventänka igenomanledningfått att
sektors-statistikansvarigamed dekontaktpersonerEnligt SCB:s

tidsödande,iblanddetavtalsskrivandet, ärharmyndighetema även om
statistikensgenomgångareffektenpositivamedfört den att om-av

iharSCB-personalenregelbundet.kvalitet skerochinnehållfattning,
förochintressekravfall störremånga större samtmött engagemang

statistiken.förfåttmyndigheterandravad SCB gör att ansvargenom

nackdelarKonkurrensutsättningens

blirdethörproduktionenkonkurrensutsätta attmednackdelarnaTill att
upphandlingskötaförhandlingsprocess. Attdyrareochkomplexen mer

statistikansvarigadeflestaallraför denyhetkonkurrensunder är aven
visat sigharavtalsskrivningochFörhandlingarsektorsmyndighetema.

jurister.hjälpfall krävtflerahar ikrävande. De avvara
sektorsmyndighetemastatistikansvarigadefleraSåväl SCB avsom

tillletthardecentraliseradefast detslår ansvaret somprocessatt en
demedkontaktpersonerEnligt SCB:senklare.betydligttidigare var

första åretkrävdes detsektorsmyndighetema storastatistikansvariga
produktionen.slutliga avtaltillframför kommaresursinsatser att om

måttligamedförnyaskunnatfallde flestaavtalen iDärefter har
sektors-statistikansvarigadevissabilden hörTillinsatser. att av
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myndigheterna ibland har upplevt avtalsdiskussionema konstladevara
följd förSCB dem den enda tänkbara producenten.att ärsom av

Ovana vid hantera avtalssituationer upplevdes inledningsvisatt av
flera de statistikansvariga sektorsmyndighetema besvär. Tillav ettvara
bilden hörde olika uppfattning i rollfrågor. Vissa myndigheter upplevde

SCB-personal inte alltid förstod innebördenatt SCB inte längreattav
hade statistikansvar. Vidare uppträdde delar SCB-personalenav
inledningsvis inte alltid enbart producent vid avtalsförhand-som en
lingama, dessutom ibland ansvarig och iblandutan ävensom som
övervakare Förståelsen för de olika rollerna harsystemet. med tidenav
ökat och de allra flesta inte längre något problem.anses av vara

Inför reformen uttrycktes hel del farhågor hade sin igrunden som
förväntade produktionsändringar. skulle,Det följd konkurr-som av

bli mängd olika statistikproducenter, vilket inte bara skulleensen, en
påverka effektiviteten, dessutom kvaliteten, samordningen, belast-utan
ningen på uppgiftslämnama Utredningen kan konstatera dennaattosv.
farhåga så länge inte kommit besannas.än att

Till nackdelarna hör vidare det finns risk för byteatt att av
producent, kan innebära det blir brott i statistikseriema. Jämför-att
barheten tiden kan därföröver minska, följd olikat.ex. attsom av
register används eller används på olika sätt bas för statistiken.som
Tydliga regler kan inte klara allt. På några de områden därav
producenten har bytts, kan brott i serierna ha skett. Detta gäller t.ex.
rederistatistiken.

Några de statistikansvariga sektorsmyndighetema har vidareav
angivit de lägger vikt vid producentenatt skall ochstor att storvara
livskraftig. Flera har den uppfattningen produktion löpandeatt av
officiell statistik inte kan skötas någon inte med säkerhetstorav som
kommer existera på lång sikt.ävenatt

Skogsstyrelsen har framfört möjligheterna utnyttjaatt att en
för statistikinsamlingentreprenör varit positivt kostnadssynpunkt.ur

Emellertid har det visat sig det kan bli svårt hålla kontroll påatt att
kvaliteten. Skogsstyrelsen därför kvalitetskontroll/kvalitets-attanser
säkring nödvändiga komponenterär både i kontraktsskrivning och i
uppföljning.

Erfarenheter produktion utanför SCBav

framgåttSom har utredningen inte funnit någon producent vidattovan
sidan SCB beredd åta sig allaär i produktionskedjan.att momentav
När de statistikansvariga sektorsmyndighetema använder sig andraav

SCB, de vanligenän själva för flera i kedjan.momentensvarar av
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har gåttdethurutvärderaförsökauppgifter hörutredningensTill att
SCB,andraproduceras ändendelarellerstatistikenfall dåi de avav
andraellersjälvasektorsmyndighetemastatistikansvarigadedvs. avav

Ändåsärskilt äremellertid inteexempel stort.Antaletproducenter. är
informationdenenligtdem,flerafrånerfarenheterna somav

ochSCBsjälva,myndigheternahandförstafrån ifåttutredningen
positiva.enbartinteanvändare,

från SCB.produktionenBRÅ helastadiumtidigt överpå togetttog-
detberoende bl.a. på störreproblem, etttill vissa attleddeDetta var

BRÅ vilkadatabaser,debyggaförjobb att manväntatän upp
skötaBeslutetstatistikproduktionen. attbaseraavsåg att

förseningartill kraftigadärförledderegiiproduktionen avegen
område.rättsväsendetspåstatistiken

musei-ochteaterstatistikproducerasjälvvaltharKulturrådet att-
delsarbete,med SCB:smissnöje attdelsAnledningenstatistik. är

administrativastatistiken påbaseratillövergåvillerådet att egna
teaterstatistiken.gällervadbrafungeratharProduktionenrutiner.

produceraavsågKulturrådetmuseistatistiken, attgällerdetNär som
kundeResultatengåttdetfr.o.m.1998 harregi sämre.i egen

särskildasedanförstochmånader försenatflerapresenterats
utnyttjats.konsultinsatser

statistikpreliminärproduktionenupphandlade inför 1998LES av-
till sjuoffertförfråganskickaskördeutfalletavseende attgenom

bland demoffert,medsvaradevilkaproducenter,presumtiva treav
kravenpreciseraförmetodexpertis från SCBanlitade attLESSCB.

urvalsstorlekarvilkaförupphandling, avgörainför sin att somt.ex.
registeranvändningökadvaritharAmbitionenrimliga. attär genom

försämras.användbarhetenstatistikenförkostnadernasänka attutan
uppdraget. SLRfickSLRRiksorganisation,Svenska Lantmännens

intresseorganisationkonkurrerandeintresseorganisation. Enär en
Spannmåls-gällerproducent. Detvalethar motreagerat av
SLRnackdel för demdet attföreningen, är genomatt ensom anser

tidigare.materialettilltillgångfårproducentrollsin som
riskertill andraledaskulledetuttrycktintehar dockFöreningen att

resultaten.hostrovärdighetminskadfört.ex.
produktionen.konkurrensupphandlaalltidprincipharSIKA attsom-

SCBfortfarandetransportområdet skötsinomStatistiken som,av
Närkonkurrensen.få kännavitaliseratsharenligt SIKA, att avav

SIKAvägtrafikolycksfallsstatistiken harproduktionengällerdet av
insamlingenskötafr.o.m. 1997Vägverketpåuppdraglagt att av

registerdetfortsättningsvis skötapolisenfrånolycksrapporter samt
arbete,VägverketsiKvalitetsbristerstatistiken.förbasutgörsom
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bl.a. i form dubbelrapportering, har gjort den officiellaattav
statistiken avseende 1997 och har försenats.1998
SIKA har också lagt producentuppdraget utanför SCB vad beträffar
rederistatistilc, där Sjöfartens analysinstitut SAI sköter
produktionen. SIKA detta har förbättrat kvaliteten,attanser
eftersom inte bara SCB:s företagsregister, SAI:sävenutan egna
register kan användas bas för statistiken. Utredningen harnu som
dock konstaterat statistiken har försenats.att
Socialstyrelsen producerar delar sin statistik i regi. Andraav egen-
delar produceras dels SCB, dels Inregia fr.o.m.AB, 1998av som
sköter produktionen socialtjänststatistiken till väsentligt lägreettav
pris det SCB offererat. Socialstyrelsen uppleverän resultatetattsom
har blivit väsentliga förbättringar statistiken och ökad effektivitetav
i produktionen. prissättningSCB:s sin medverkan har varit ochav

enligt Socialstyrelsen, problem.är, ett
Skogsstyrelsen utnyttjar Inregia för delAB sysselsättnings-en av-
statistiken. Efter upphandling har Inregia fått uppdraget skötaatt
enklare delar, medan SCB sköter de statistiskt komplexamera
delarna. Produktionen fungerar bra, Skogsstyrelsen attmen anser
det innebär arbete uppdraget till producentereget ärattmera ge som
mindre erfarna SCB.än
Skolverket har inhämtat anbud från flera producenter vad gäller-
lärarstatistiken. SCB har valts sedan SCB:s pris sänkts följdsom av
konkurrensen. Skolverket får statistik förattanser man mera

hade anlitat SCB konkurrensupphandling.än utanpengarna om man
Vidare Skolverket det skulle ha inneburit arbete förattanser mera
Skolverket självt i form granskning, informationsutbyteav m.m. om

producent fåttSCB uppdraget. statistik-Annanänen annan
produktion den officiell statistik upphandlarän som avser
Skolverket ofta från andra SCB.än

Flera de myndigheter hatt slags statistikansvar sedanettav som
gammalt, producerar själva den statistik de har för. Till sådanaansvar
myndigheter hör Sveriges lantbruksinstitut, SLU, producerarsom
Riksskogstaxeringarna helt i regi. Detta emellertid inte någotäregen

ochSLU dess föregångare har alltid skött denna produktion.nytt.
kan konstaterasDet flera de förändringar skett vad gälleratt av som

valet producent dvs. regel byte från tillSCB producentav som annan
har skapat problem för såväl den statistikansvarige för användarna.som

flera fallI har statistiken försenats och i fallnågra förefaller det
dessutom den kan ha drabbats kvalitetsbrister.som om av

de fall deI statistikansvariga sektorsmyndigheternas erbjudit flera
SCB lämna offert, har dessa erbjudanden vanligenän skickats tillatt
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två eller högstdet dettänkbara producenter.5-8 För är tremesta av
andra producentenanbud, däribland SCB. Dendem har lämnatsom

fall harnågotregel Inregia AB. Imed och konkurreratvarit är somsom
branschorganisationer,detlämnat offert.också HärutöverEnator är

område,specifiktinomhar möjlighet deltavilka endast ettatt som
fått uppdraget.har i fall ocksåkonkurrerat. tvåDe

statistikansvariga sektors-erfarenheter i övrigt från deTill
prishänseende kanupphandling hör det imyndigheternas storaatt vara

erbjudanden,producenternasskillnader mellan de tilltänkta trots att
reelldet sigfallkravspecifikationen varit densamma. någotI rör om en

uppfattningarolikaandra fall beror skillnadernadifferens, i ommen
efterfrågas.vilka tjänster egentligensom

andrai likhet medframförts SCB,myndighet, harFrån SIKA, atten
produktion.upphandla sin Dettamyndigheter, börstatistikansvariga

utanförmarknaduppbyggandetunderlättaskulle, enligt SIKA, av en
dumpakanhälften behovet. SCBstår förSCB, eftersom SCB av

fördet svårtsjälv. detallt Sommarknaden ärärgöraatt nugenom
konkurrera.andra att

deenligt flerastatistiken har,sektorsuppdelningDagens avav
fungeratanvändare,och flerasektorsmyndighetemastatistikansvariga

produktionenberoende pådelperiod gått tillbra under den attstorsom
erfarnagrad skötsden i högblivit särskilt splittradinte har samt att av

hittillsha häntflera dempositivastatistiker. Det mest somansersom av
påskyndahar tvingatskonkurrensutsättningen, SCBföljd är attav

produktionsrutinema.effektiviseringen av
statistikansvarigadekritik framförts någraharFrån SCB mot av

KritikenSCB.producentsektorsmyndigheter valt änen annansom
skött.blivit korrekt Iinte harstatistikeni fall attett att ansermanavser
hafått uppdragetkritiken denfall gäller ettattett annat ansessom

sida gårfrån SCB:skritikstatistiken. tredjepartsintresse i En uttyp av
desektorsmyndigheter,statistikansvariga övervägerpå vissa när attatt

kalkyleringsprinciper påproduktionen, tillämparsjälva sköta ettsom
leder, enligt SCB,principer. Dettaskiljer sig från SCB:savgörande sätt

upplevsproduktionkostnadsjämförelser, eftersom SCB:sojustaofta till
denproduktion inommotsvarandeväsentligt dyrare än egnavara

självmyndighetenstatistikansvarigadenmyndigheten. innebärDet att
lika villkor.konkurrerar påi praktiken inteoch SCB

mångapraktiken påiintryck SCBsammanfattandeEtt är att
officiellproduktionmonopol påpraktiken harfortfarande iområden av

harsektorsmyndighetemastatistikansvarigadestatistik. Flera av
reellnågoninte existerardetdelar uppfattningenframfört de attatt

officielladendelarväsentligadet gällertill SCBkonkurrent när av
karaktärtill sinstatistikenofta på ärberorstatistiken. Det att
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medibland i kombinationomfångsrik och har många uppgiftslämnare,
nedbehov registerutnyttjande. vissa fall behovet brytaI attav anses

individuppgifter tala förlåga nivåer och kraven på tillgång till SCB.
faktorer exklusiva situation bl.a.Andra bakom SCB:s varaanses

beroendeförhållanden mellan olikagällande sekretessbestämmelser och
statistikprodukter.

Konkurrenshämmande beroendeförhållanden

statistik-Sådana beroendeförhållanden skapas bl.a. olikaattgenom
områden gäller dels i den meningen deöverlappar varandra. Detta att

för sin statistik, delsutnyttjar delar av register bas genomsomsamma
kan input istatistik från myndighets ansvarsområde ettatt varaen

sedan gammalt förstatistiksystem hos myndighet. gällerDettaen annan
beroendeförhållanden harnationalräkenskapssystemet. Liknande växt

statistikområdeneller håller på på flera områden. Tillväxaattupp upp
miljö-går i varandra hör också kretsloppsstatistiken ochsom

räkenskapssystemet.
Riksförsäkringsverket arbetar medPå basis de datamaterialav som

syftar till datautvecklas f.n. integrerat görasystem, attett som
förtillgängliga bedöms komma tillpå samlat Detsätt.ett stor nytta
tilldelar den officiella statistiken bl.a. kunna kopplasattav genom

andras databaserandra de statistiska databaserna ochsystem t.ex. som
konstruerats för statistikändamål med utgångspunkt frånolika
administrativa data.

det möjligt i ökadSCB utvecklar metoder syftar till göraatt attsom
utsträckning utnyttja data från befintliga register i stället för samlaatt
data viktigt stödja projekt detpå Utredningen det ärnytt. att att avanser
här slaget de statistikansvariga sektorsmyndighetemasamt att

bas för statistik-involveras i dem. Användningen register somav
produktion möjligheterna minskar för andrakan emellertid leda till att

de för i praktiken konkurreraregistrenän attsom ansvarar om
statistikproduktionen. utvecklingen registerbaseradTrots att mot mera

utvecklingkan riskeras snedvrida konkurrenssituationen, sådanär en
för reducera arbetetviktig, dels för förbilliga produktionen, dels attatt

och kostnaderna för uppgiftslämnama.
och framförallthela statistiksystemets synpunktDet är, sett urur

uppgiftslämnamas utanför sådantsynpunkt, inte rationellt ett systematt
Utredningenproducera statistik kan fram inomtas systemet. ansersom

det viktigt vidmakthålla goda förutsättningar för projekt detäratt att av
här slaget. Databasema Linda och Louise, utnyttjas bl.a.som av

Socialstyrelsen exempel databaser skapatsSCB, och påRFV, är som
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formbildar, ifilosofi.likartad Dessafrån ettutgångspunktmed aven
effektiv produktion.förbaserhalvfabrikat,slags en

överhuvuddetdiskutera äranledningdärför tagetfinnsDet att om
Möjligenstatistikproduktionen. ärändamålsenligt konkurrensutsättaatt

det gällerstatistikområden. Närpå någraför vissadet bra moment
riskerakonkurrenssituationenomfattning kanfullai dessproduktionen
Sådanakvaliteten.gällervadförsämringar,tillleda t.ex.att

statistik-iföljd bristeruppkommakanförsämringar t.ex. avsom
eventuellabörproducenten. Dettakompetens hos vägas mot

ikvalitetskravdesjälvfalletekonomiska vinster motsamt som
användningstatistikensbakgrundgällerpraktiken mot av

statistik-förbasadministrativa registerAnvändningen somav
möjligheternabegränsarfaktorerdeframstårproduktion somen avsom

tillpraktikenleder iproduktionen. Denkonkurrens atttill reell omen
skötaför registrendeför andrablir svårare attdet än som ansvarar

produktionen.
reelldärproduktionskedjaniemellertidfinnsDet moment

produktions-sådanagällerlämplig.möjlig och Detkonkurrens är
hörTill sådanakaraktär.fristående t.ex.ärmoment av merasom

insamlingarsådanasituationer däri de ärinsamlingar data,särskilda av
statistik-påemellertid kravInsamlingsfasen ställernödvändiga. stora

statistiken.till Isamlas indatavilketpåkompetens, sättoavsett
metodervedertagnastatistisktviktigtsärskiltdatainsamlingen detär att

officiellapå dengrundläggande kravendetillämpas. Detta är ett av
statistik-godmedförföreskrifter ochgällandeenligtstatistiken att

krav.i praktikenkompetens är ett

Arkiveringsjrågor

harUtredningenarkiveringsfrågoma.hörstatistikproduktionenTill
statistik-deotydligthanterats påde ofta har sätt närfunnit ettatt

Frågorproduktion.avtaltecknatsektorsmyndighetemaansvariga om
SCBbevakningsuppgifterinte dearkivering omfattasrör somavsom

Riksarkivetförvaltningsuppgifter. Detför verkets ärhar inom ramen
Riks-material.beträffar äldrevadtillsynsmyndighetRA ärsom

principharstatistikområdet. SCBuppgift attarkivets även somavser
aktivtutnyttjasmaterialäldrebehålla sådantenbartinom verket som

Övrigttill.få tillgånglätt kunnaintressedet därför finnsoch attavsom
överenskomnaRiksarkivet enligtnormalt tillöverlämnasmaterial

principer.
varjeförskallarkivbildningsplangäller upprättasprincipI att en

hurbeslutdet fattasinnebärstatistikprodukt. attDetta att man avserom
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förfara med de olika handlingarna. kanDet gälla inkomna primär-
uppgifter på blanketter eller elektroniska media, objektsregister, ADB-
register med agregerade data, råtabeller, dokumentation till registren
metadata, skrivelser, rörandePM produkten och produkt-
beskrivningar. Olika tidpunkter för arkivering kan gälla för olika
register med hänsyn till hur ofta tillbakagår till äldre årgångar.man

Beslut gallring, dvs. friställa i stället för arkivera material,att attom
inhämtas från Riksarkivet, beslutar eventuell gallringsom om av
handlingar inklusive ADB-register faller under lagen SFSsom
1995:606. andraFör personregister kan det Datainspektionens sakvara

meddela gallringsbeslut.att
Genomförandekommittén ansåg arkivansvaret vad gäller de olikaatt

statistikproduktema, dvs. för äldre material arkiveras enligtansvaret att
gällande regler, skulle ligga på respektive statistikansvarig myndighet.
Uppgiften ligger finansierings- och innehållsmässigt inom förramen
respektive statistikområde och skall därför inte finansieras via
förvaltningsanslaget. beslutDe har gällt för SCB rörandesom
arkivering som fattats Riksarkivet följer inte automatiskt med tillav

statistikansvarig myndighet.en ny
deFör områden där harSCB statistikansvar har arkiveringen i

huvudsak fungerat. har sköttsDen på före refonnen.sättsamma som
Inom SCB finns särskild funktion för arkivfrågor. Just äger etten nu
s.k. plattformsbyte vid SCB, vilket innebär övergång från stordatorrum
till smâdatorer för produktionen. påverkarDetta arkiverings-även
rutinema. följdSom plattformsbytet arbetar SCB på modellav en ny

vad gäller arkiveringen, dvs. arkivering iäven teknisk miljö. Dettany
sker kopplat till andra förberedelser för den miljön. särskildEnnya
kravspecifikation för för arkivering har utarbetats.en ny programvara

områdenFör där andra harSCB statistikansvar har utredningenän
funnit arkivfrågoma på många områden, konsekvensatt som en av
reformen, kommit prioriteras lägre tidigare. Några statistik-änatt
ansvariga sektorsmyndigheter har börjat arbeta med frågor rörsom
arkivering, flertalet har inte tänkt på hur de ska skötas.ännu Förmen

myndigheters räkning har åtagitSCB sig, i samband med avtalett par
produktionen i sköta arkiveringen.ävenstort, attom

det gällerNär de statistikansvariga sektorsmyndigheter som numera
sköter hela eller delar produktionen i regi finns regelav egen som
material arkiverade försorgSCB:s fram 1994. tidenFört.o.m.genom
efter 1994 har någon arkivering regel inte skett. Exempelvis finnssom

BRÅ:sarkiverat material vad gäller framansvarsområden 1994t.o.m.
och vad gäller Socialstyrelsensområden 1995. det gällerNärt.o.m.
material datum har arkivering påbörjats hos Socialstyrelsen.av senare
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dokumentation. särskiltTill arkiveringen hör krav på Det anses
viktigt de ADB-register skall bevaras dokumenteras. Detta äratt som
nödvändigt för de skall möjliga använda på SCBHosatt att nytt.vara
finns arbetar med lägga inden s.k. SCBDOK-modellen. Vidare SCB att

databaser.metadata i den metadatabas ingår i Sveriges statistiskasom
i alltMetadatabasen skall beskrivningar materialenav somge

väsentligt liknar de behövs för arkivering. finns och kommerDärsom
finnas metadata vissa andra statistikansvarigaävenatt som avser av

myndigheters material.
skäl till arkivera dokumentera materialen tämligenSom ochatt

kunskapensnabbt, dvs. redan efter något år, kan nämnas att om
personal. Vidareregistren riskerar försvinna, byteatt t.ex. genom av

krävs utdrag enligt Personuppgiftslagen alla registerårgångargörsatt ur
finns kvar hos myndigheten, dvs. de material inte harännusom som

överlämnats till Riksarkivet.
enligt arkivfunktion, Riksarkivet inteEtt problem SCB:s ännuär, att

har elektronisk förteckning de ADB-registernågon över som
myndigheterna arkiverat. har föreslagit Riksarkivet skallhar SCB att
bygga databas det möjligt för alla myndigheter medgör attupp en som
hjälp och databashanterare lägga in och komma åtav en samma
material. skulle innebära förfarande analogt med detDet ärett somsom
biblioteken använder.

statistikansvariga sektors-Utredningen bedömer flera deatt av
myndigheterna stöd och hjälp med sin arkivering. Flertaletbehöver

där detstatistikansvariga sektorsmyndigheter har kommit i läge,ettnu
förefaller i första handhög tid fundera på dessa frågor. Detär att vara

mindre myndigheter, med få anställda för statistikfrågor,personer som
har arkiveringproblem med speciella frågor det slag är ettav som

kan ha formenexempel på. stöd och den hjälp behövsDet som av
utbildningsinsatser, också lathundar och checklistor.men av

viktigt framtida användare kan återfinna äldre statistik,Det är att
vidare önskemålstatistikansvarig. Detär äroavsett ett attvem som

Riksarkivets kompatibla det blir möjligtSCB:s och databaser blir så att
utbyta information emellan och och andra statistik-dem SCBatt att

ansvariga sektorsmyndigheter kan överföra metadata direkt till Riks-
arkivets databas. önskvärt och andra statistikansvarigaDet SCBär att

officiellmyndigheter arbetar med liknande rutiner så all statistik-att
dokumentation behandlas på likartat Utredningen bedömersätt. att
koppling effektivtill Sveriges statistiska databaser kan lösningvara en
på denna fråga.

6 19-1312
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framgått:har bl.a. följandeproduktionsprocessenavsnitt 6.4Av om
mängd del-Statistikproduktion begreppär ett rymmer ensom-

aktiviteter.
produktionen. Mångasköter fortfarandeSCB merparten anserav-

gäller för SCB.i praktiken Detslags monopolsituation äratt en
allaberedd åta sigvid sidan SCB,knappast någon, är attav som

i produktionskedjan.moment
produktionsmoment,för vissabraKonkurrensen menanses vara-

med konkurrens-principiell fördelför andra.tveksam Enmera
områden:ökat på flera Mereffektiviteten harutsättningen är att

statistik för pengarna.
ochalltmer integreradehar blivitolika statistikområdenaDe-

följdbl.a.varandra,produktionsmässigt beroende attavsomav
används.uppgifter från registersamma

personalen vid myndig-harfungera beställareGenom att som-
ställning i olikabehovensig in iheterna tvingats sätta samt ta

förkovrasstatistiksystemetinnebär bl.a.statistikfrågor. Det att
statistikkunskaper sprids.samt att

vilket gjorde vissaibland oklara,Inledningsvis rollfrågomavar-
ingetkomplicerade.avtalsförhandlingar onödigt Detta är numera

problem.större
hittillsSCButnyttja andra producenterErfarenheterna än ärattav-

positiva.inte enbart
anbud beror i vissa fall påskillnader i tänkta producentersStora-

skall omfatta.egentligenvad produktionenolika uppfattning om
bra i denfungeratProduktionen har enligt många nya-

inteden i praktikendel beroendeorganisationen till attstor
blivit särskilt splittrad.

otydligtfleraArkiveringsfrågoma hanteras på sätt.ettav-
sittalltid medvetna DeStatistikansvariga inteär om ansvar.

automatiskt förgäller intebeslut gällt vid SCB annanensom
myndighet.

skett efterarkivering inte harflera områden gäller någonFör att-
1994.
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Statistiksystemet7

kapitlet beskrivs sådana resultat utvärderingenI av som avser
statistiksystemet i dess helhet. behandlas frågor samordningenHär om
inom liksom mellan officiellavgränsningen respektive ickesystemet,
officiell statistik och mellan olika statistikområden och olikagränsen

Ävenmyndigheters prissättningsfrågor delutgöransvar. en av
många har viktiga.systemet, ansettssom av vara

officiella statistiken behöver hänga ihop i sedanDen ävenett system
den har delats flera samhällssektorer och fördelatspå påansvaretupp
flera myndigheter. harDetta resulterat arbetsområde tillett storasom
delar dvs. där uppgifter statistik-har tillkommitär nytt, nya genom
reformen. ställs rad kravDet på statistikens aktörer.en nya

Sveriges officiella statistik har reformen bådeSystemet genom
vidgats och fått tydligare avgränsning. kanSystemet sägasen
konstitueras av

den officiella statistiken-
de metoder, bakomliggande register underlag förutgörm.m. som-
statistiken
de myndigheter har för statistiken.som ansvar-

krav ställs på officiell statistik har medfört detDe ärattsom numera
nödvändigt tydligt vilken statistik skall omfattasavgränsaatt som av

Ävenbegreppet respektive vilken statistik skall ligga utanför.som
mellan olika statistikområden och mellan olika myndighetersgränserna
frågor blev föremål för diskussion och tydliggörandenäransvar som

reformen.genom

Samordning7.1 systemetav

Splittrande och samordnande faktorer

finns övergripande mekanismerDet verkar i splittrande respektivesom
samordnande riktning. Reformens fördelning statistiken sektors-av
myndigheter faktor i sig verkar splittrande. fler aktörerJuär en som
desto osamordnat blir det intrycket och desto viktigarespontanamer
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refonnen fler myndig-det samordningsaktiviteter. Efterblir med är
officiellainblandade i denheter, fler departement och fler producenter

statistiken.
och i den meningenReformen dock i sig tydliggörandeär även

särskiltindirekt samordnande. Sundgrens seI Boäven uppsats
mellan ellerappendix hävdas frågor och problem uppstår tvåatt som

därförflera statistikomrâden blivit synliga. finns förut-Det störremera
för blir föremål för diskussion. de uppstod inomsättningar de Näratt

osynliga för omvärlden, därmed inte fickSCB förblev de ibland som
kunde riskeras leda tillmöjlighet sin på saken. Detta attatt enge syn

fråga blev mindre allsidigt belyst.
Statistiken flertaletHistorien sammanhållande faktor. har påär en

orimligtunder lång tid haft viss omfattning. inteområden Det ären en
upplevs beslut för statistikansvarigdet störreattatt anta ettsom en ny

bort eller förändra det sammanhang därmyndighet någotatt ta
funnits besluta något från grundenstatistiken tidigare ärän att om som

nytt.
efter reformensammanhållande faktor SCB harEn är ävenattannan

produktion officiell statistikmycket roll. det allI närmastetungen av
sköts fortfarande har fått mandat samordnaSCB. Därtill SCB ett attav
och bevaka den officiella statistiken och det statistiska systemet.
Slutligen den statistikansvariga myndighet förSCBär som ansvarar
flest statistikomrâden.

Fler departement aktiva i statistikfrågor, jämfört med situationenär
före reformen. beredning iDen regerings-görsgemensamma som
kansliet frågor leder till regeringsbeslut fyller dockav som en
samordnande funktion. Alla myndigheter vidare via instruktioner,styrs
regleringsbrev och andra departementsbeslut. arbetet med dennaI
styrning påverkar de olika departementen självfallet varandra.

utövadeDen samordningen avseenden otillräckligi vissaanses vara

dessa övergripande mekanismer verkar av sig självaUtöver som
bedrivs aktiv verksamhet i avsikt säkerställa samordningen inomatt

avgörande fråga det gäller samordningen ochEnsystemet. när
bevakningen vilket mandat och vilken handlingskraft funktionSCB:sär
med denna uppgift i praktiken har. sköts idag till delenDenna största av

tillsynskansliSCB:s med internationellt sekretariat TKI, även om
såväl enheten för information och publicering Metodenheten påsom
olika också har samordnande funktioner.sätt

Flera intervjuade och bevakningensamordningenattanser av
behöver förstärkas. beror dels på mandatet upplevsDettasystemet att
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uppfattatsharpositionsamordningsfunktionensoklart, dels på att som
produktionenkonkurrensutsattadensåväl dennakänslig att somgenom
myndigheteninomstatistikområdenför vissaoch även ansvaret ryms
utgick SCBreformentiden efterden förstaFramför allt underSCB.

ochför samordnings-agerande inomstarktfrån ettatt ramen
gynnande denuppfattasriskerasbevakningsrollen kunde ett avsom

exempelvis bedömningarAgerandet gällermyndigheten. avegna
såväl SCB:sstatistik inomkvalitetsutvecklingenochkvaliteten somav

ansvarsområden.andra myndigheters
inneburitharagerandeförsiktigheten i TKI:skänslighet ochFrågans

kommithandbevakningsaktiviteter i förstaochsamordnings-dessatt
inblandad, antingendär SCBden delomfatta ärsystemetatt somav

personal intehar detta TKI:sHittillsproducent.ansvarig eller avsom
delendominerandeden heltproblem, eftersomupplevts något stortsom

statistikansvarantingen SCB:sinomofficiella statistikenden rymsav
denVissa delarproducent.med SCBeller inom andras avsomansvar
ochutanfördock SCB:sstatistiken liggerofficiella ansvars-
föravseddbevakningsfunktionenSamordnings- ochproduktionsroll. är
denkantillkommer,flera producenterhelhet.i dess Omsystemet

avsnittolämplig. Sevisa sighittillsvarande avgränsningen ävenvara
roller.SCB:s5.4.1 om

bedrivitshittills harsamordningenuppfattningUtredningens är att
självasamordningi frågafungerat bästaktivt ochmest avom

aktörerna. Genom-mellansamordningskillnad frånstatistiken, till
det gällerförslagdetaljerad i sinaocksåförandekommittén närmestvar

har SCB:sstatistiken. Därtillsamordningfrågor rör avsom
statistiksam-gällersynliga vadvaritsamordningsaktiviteter mest

det iolika intressenter,medutredningens kontakterordning. Vid är
ochrörande kontakteravseende på frågorflera fall med gränsytor

har tagitssamordningeffektivarebehovmellan aktörer upp.avsom

delsystemTvå

aspekteråtskillnad mellan olikatydliganledningfinnsDet göraatt en
därför påkanstatistikområdet.samordning inom Detpå begreppet vara

aspekterstrukturering deochredogörelse försin plats med avenen
i begreppet.utredningen har lagtsom

denolikatvåkan tala rörSom systemantytts somomovan man
bedrivs samordning. Detochbåda behövsstatistiken.officiella Inom

detfrämst studeratutredningen utgörsär ettsystemsystem som avsom
myndigheternastatistikansvarigadeAktöremaantal aktörer. är
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inklusive iSCB, SCB sin förvaltningsroll och statsmakterna. Detta
har i form statistik.system, outputen av

Statistiken i sig statistik-bestående antalär ett system, ettav
områden, produkter, bakomliggande register metadata,och andra data,
metoder och regler.

finns antal frågor samordningDet har med göraett stort attsom
inom båda dessa enkelhets vi här deskull kallar tvåFörsystem.

för aktörssystemet respektive statistiksystemet.systemen

Till frågor samordning inom aktörssystemet hör:rörsom
frågorA relationer mellan olika aktörer och mellan olikarörsom
statistikområden, erfarenhetsutbyte mellan aktörer, samarbetet.ex.
kring statistikansvaret i sin helhet eller kring enskilda frågor inom

för statistikansvariga myndig-mellan tvågränsenansvaret,ramen
heters flödet statistik mellan myndigheteransvar, av m.m.

B frågor hur helhet och statistiken irör systemet stortsom som en
uppfattas utifrån, framför allt användare.av
frågor överblick statistiken,C och hur heltrör över systemet t.ex.som

områden eller existerande inte belysesområden dennya som av
officiella statistiken skall hanteras m.m.
frågorD eventuella prioriteringar mellan statistikområdenrörsom
gäller främst för SCB:s områden.

Till frågor samordning inom statistiksystemet hör:rörsom
principer förE avgränsning officiell statistik.av

F enhetlig och samlad Sveriges databaser,åtkomst statistiska Svenska
statistiknätet m.m.

G jämförbarhet och möjlighet sambearbeta definitioner, klassi-att
ñkationer, standarder m.m.
metodfrågor vedertagnaH urval, bortfall,metoder förgemensamma
granskning ochm.m. centralt stöd.

7.1 Samordning inom aktörssystemet

I genomgången de uppgifter Genomförandekommittén föreslogav som
skulleSCB sköta i och med reformen, här kallasdetatt nämns som

samordning inom aktörssystemet i relativt allmänna långtDe ärtermer.
mindre detaljrika de uppgifter föreslås frågorSCB få iän rörsom
samordning inom statistiksystemet. exemplifieras Genomförande-Här
kommitténs beskrivning med antal citat:ett

SCB skall ha samlande för hela SOS-systemet,ett ansvar-
SCB skall i detta sammanhang särskilt beakta tredje intresse,parts-
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SOS,och bevakarenationell samordnareskaSCB avvara-
uppfyllerstatistikenofficielladenskall löpande bevaka"SCB att-

grundläggande krav".användarnas

SCBföljande: I den månGenomförandekommitténVidare framhåller
brister i densådanauppmärksammad påeller bliruppmärksammar

användningfaktiskaanvändbarhet ellerdessofficiella statistiken att
för densituationenhand påtalaförstaskall verket iförsämras,

stånd kantilländring inte kommermyndigheten.beställaransvariga Om
medregeringskansliet. Vidare SCBfrågan tillföra sägsSCB attupp

statistikbehovsådanafå synpunkter påatt löpandesäkerhet kommer
skallroller.... SCBsektorsmyndighetersmellan olikakan fallasom

vidare.hand och kanaliserasfrågorför dessa tasatt omansvara

mellan aktörerRelationerA

aktivitet, destoinblandade ipersoner/organisationerfler ärJu ensom
dem bli.erfarenhetsutbytet mellan Detochbrukar samarbetetviktigare

grund förtillinformation liggerförståelse ochsig brist påhar visat att
frågorflera frågor,olikheter i imissförstånd och synsätt t.ex. om

prissättning.
"SOS-familj ingår istatistikansvariga i slagsdehålla ihopAtt en

införande.vid refonnens Dennafickförvaltningsuppgifter SCBde som
informationsbladetfrämsthittills utförtuppgift har SCB genom

till vilka deandra träffarseminarier ochStatistik-Kontakt och genom
harinbjudits.har SCBsektorsmyndighetemastatistikansvariga

frågor ochkring olikametodseminarierlunchseminarier ochgenomfört
seminarier EU-frågor.särskilda om

förnätverkelektroniskttillkommer dessutom1999Fr.o.m. ett
fördel denSAM-forum ochinformationsutbyte. kallasDet är en av
allatill vilken SCB,hemsidan på Internet,systemet gemensamma

har till-regeringskanslietochstatistikansvariga sektorsmyndigheter
sekretariat.internationelltmedTillsynskansliskötsträde. SCB:sDen av

ochför frågorfinnas nyheter,plats kommerPå denna utrymmeatt
stöd ochföreskrifterförordningar,information lagar,diskussioner, om

resultat från SCB:sinternationella frågor,informationutbildningar, om
punktlighetochsamordninguppföljningsstudier systemetst.ex. omom

uppgiftslämnarfrågorframställningstid, informationoch m.m.om-
Statistik-Kontakt ochinformationsbladetSAM-forum" ersätter

service.väsentligt utökadförväntas ge
kring frågorför samarbeteinformellt forumfinnsDessutom ett som

påoch startades 1996,kallas SAMPUBstatistikansvaret. Forumetrör
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initiativ Till börjaför sektorsmyndigheter. attrepresentanter ettav par
med diskuterades publiceringsfrågor, har ävengemensamma senare

iandra frågor kommit behandlas. Viktiga momentattgemensamma
inrättandet officiell Svenskahemsida för statistikav en gemensam
statistiknätet inte allahar hanterats inom SAMPUB. Trots att
statistikansvariga det mångasmyndigheter brukar delta i mötena, är
uppfattning forumet viktig funktion det gällerhar fyllt näratt en
samordningen och erfarenhetsutbytet inom systemet.

mellanvissa länder skapas viss samordning och enhetlighetI en
förstatistik inom olika samhällssektorer någon form systemgenom av

olikasammanhållning mellan arbetar med statistik påpersoner som
ministerier och myndigheter. Frankrike utbildas de allra flestaI
statistikema vid organiseras den centralahögskoleutbildningar som av
statistikbyrån ITNSEE. mellan sektorerunderlättar kontakterDetta

ide börjar yrkesarbeta. England kåren de 000I 5när ges ca personerav
statistikministerier och på myndigheter arbetar med ettsom

Government Statistical Service GSS. anordnasDetgemensamt namn:
fortbildning och erfarenhetsutbyten mellan dem och rörlighet mellan
olika arbetsplatser uppmuntras.

sektorsmyndigheter har visat sigSystemet med statistikansvariga
positivt för spridning statistikkunnandet i den svenskavara av

statsförvaltningen. har bl.a. blivit ökad rörlighetDet attgenomen
statistikexperter framförallt från tillflyttat mellan myndigheter, SCB
andra statistikansvariga myndigheter. ytterligareUppmuntran av
rörlighet mellan sektorer för tjänstemän arbetar med statistik,som
uppföljning skulleoch utvärdering något kunna ytterligareär som vara
berikande, bl.a. bidra till ökat erfarenhetsutbyte överattgenom
sektorsgränsema.

B Uppfattningen helhet utifrånsystemetav som en

fler aktörer består oöverskådligt kan detJu destoett system av mer
uppfattas omvärlden. undvika sådan negativ effekt krävsFör attav en

samordningen fungerar möjligtpå det ändå blirgöratt sättett attsom
samlat överblicka. allvarligRisken för oöverskådlighet ocksåatt var en

farhåga inför statistikrefonnen. användareinte meningenDet attvar
utanför skulle få kunskap överblicksvårare få och översystemet att om
vilken statistik finns, tillgång och inflytandetill den möjlighet tillsom

den. statistiken förTvärtom tanken skulle bli bättreöver attvar
användarna, dvs. både relevant och tillgänglig.mer mer

Under utredningens kontakter med olika användare har det
framkommit vissa saknar kanal fungerar central ochatt en som som en
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tillinsåvälinformationföriinformationspunktsamlad systemet,
dem.fråniaktörerna utsystemet som

synpunkter,samlacentral förhandladetta attskulleInåt uppom en
någonialdrigpraktisktingåranvändare. De tagetbredafrånt.ex.

centralsådanFrånanvändarråd.myndighetsstatistikansvarigenskild en
inomaktörerberördatill systemet.spridaskunnaSynpunkternaskulle

påverka påmöjlighetharanvändargrupper attingår ianvändareDe som
brett,inteinrättats,harvilketområde fördetjust meramengruppen

statistik-olikamellansamordningensäkerställasyftei attt.ex.
produkter.

och,existerandeinformationspridahandlaskulle detUtåt att omom
forumönskemålframförtshar ettstatistik.planerad Detminst,inte om

projektkommandeochutvecklingstankarinfonnerakansamlat omsom
enkätundersökningEnligt denmyndigheter.statistikansvarigaolikahos

mångaanvändarråd,iledamötergenomfört tillutredningen sersom
deninformationtill storamöjlighetenanvändarrådenideltagare som

Även har intresseintede attdeltagande.sittmedfördelen avsom
sigkännabehovofta hasåledes atttycksstatistiken stortettpåverka av

informerade.tidigt
statistik-ochinformationfunktionbyggtharSCB gersomenupp

helhet.i dessstatistiksystemetihittahjälp medmeningenservice i att
vidservicefunktionbefintligpåinrättandetvidbaseradesFunktionen en

iupplysningaranvändarnalämnatåtskilliga årsedanvilken omSCB,
brevtelefon,statistikresultat,handförsta m.m.per

ibedömasvårtharfunktionensamordnande roll är attVilken
denden fungerarkontaktaranvändaredepraktiken. För ensomsom

antalfårområden. Densamtliga stortinom ettstatistikentillinkörsport
förfrågningarl. oftaf°arbesvaraenkelfrågaanvändarens är attOm man

Är områdeochkomplex rörfrågan ettfunktionen.fråndirekt mersvar
respektivetillanvändarenhänvisasstatistikansvarigdär SCB är

statistikansvarigmyndighet ärnågonSCB. Ominom annanprogram
till detvanligtvisocksåfrågeställarenhänvisasproducentSCB ärmen

statistik pågällerfrågande fallIinom SCB.producerande programmet
till denhänvisasproducentelleransvarigvarkenområde där SCB ärett

sektorsmyndigheten.statistikansvariga
statistikanvändareerfarnauppfattningenfått denhar attUtredningen

haranvändarefinns. Dessadentillkännerfunktionen. Deutnyttjar att

2%EZ
0001530 000Telefonförfrågningar
5003500lFörfr. via E-post
00055005skriñl.Reg. svar
0007 300000600webbplats 4påBesök SCB:s
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dessutom ofta upparbetade kontakter med SCB-anställda olikainom
producerande och vänder sig direkt till dem. Meraävenprogram
oerfama användare, däremot, försöker i många fall istället på egen
hand hitta i systemet.

Utredningen har inte funnit de statistikansvariga sektors-att
myndigheterna aktivt utnyttjar det faktum informationsfunktionenatt
vid SCB existerar ingång till all statistik i systemet,som en gemensam

exempelvis denna i sina informationsmaterial.att nämnagenom
Svenska statistiknätet, sammanlänkning statistik-ärsom en av

ansvariga myndigheters hemsidor, kommer sannolikt inom kort fyllaatt
viktig funktion samlad ingång till all officiell statistik.en som en

allraDen vanligaste användarsynpunkten gällervad systemets
samordning utåt, har med olika myndigheter använder olikagöraatt att
principer för prissättning tjänster. har iDetta sin medgöratur att attav
förutsättningarna för statistikverksamheten och avgifts-påsynen
beläggning skiljer sig mellan olika statistikansvariga myndigheter,
främst mellan å sidan SCB och å den andra sektorsmyndighetema.ena
Denna samordningsbrist behandlas vidare i avsnitt prissättning7.3 om

officiell statistik.av

ÖverblickC systemets täckningöver systemet

En aspekt på samordningen överblickenär Iöver systemet.annan
utredningens kontakter har framkommit vissa statistikansvarigaatt
myndigheter oroliga för statistikområden liggerär utanför elleratt som
bara delvis tillhör deras ansvarsområde faller bort eller inteeget tas
tillräckligt allvar.

Skogsstyrelsen har uppmärksammat viss skogsstatistik kanatt
riskera falla mellan två stolar. Naturvårdsverketatt för sinaär
regeringsuppdrag beroende statistiska uppgifter från flera andraav
myndigheter och organisationer. det därförDe angeläget attser som

på något desystemet sätt för statistikgaranterar att som ansvarar som
andra myndigheter beroende inte kontakterär ändrar ellerutanav
lägger ned denna. dettaFör krävs dels bevakning beroende-av
förhållanden, dels mandat förhindra förändringar, kan fåett att som
besvärande konsekvenser för statistik.annan

Även SCB i egenskap statistikansvarigär, på välfardsområdet,av
beroende statistik från andra myndigheter. SCB det i vissaattav anser
fall råder oklarhet hur dataleveranser från andra tillmyndigheterom
SCB, och det omvända, skall finansieras. Man påpekar det inte finnsatt
någon övergripande reglering och iSCB vissa fall måste betala föratt
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ansvarsområde, isittstatistiken inomofficiellaunderlagen till den
fall inte.andra

föregårvilkenihop medfrågor hängerDessa enprocess som
statistikområdenavilka de olikaförordning ärändring i den angersom

Önskemål statistik-fråndem.ansvarsfördelningen mellansamt
ellerstatistikområdenmyndigheter ändringaransvariga omavom

regeringen,behandlas ochansvarsfördelningiändringar avgörs av
förordning. dennaregleras i Avfrågoreftersom det sigrör enom som

iberedningförfrågor föremålblir dessaanledning gemensam
möjlighet lämnaf°arberörda departementenregeringskansliet, där de att

fårtillsammansdepartemententorde innebärasynpunkter. Detta att en
SkogsstyrelsensNaturvårdsverkets ochöverblick.samordnande I oro

samordningstarkarebehövsfrågan det intedock implicitligger enom
nivå därfrågor,i dennamyndighetsnivåredan på typ merenav

användning finns.statistikproduktersolikadetaljerad kunskap om
statistik-iändringarfunnit önskemålUtredningen har att om
statistik-olikaolikaframförts påhittills harförordningen sätt av

andrasitt fackdepartement,Vissa kontaktarmyndigheter.ansvariga
denför samordningendet departementkontaktar avansvararsom

Justitie-tidigare Finansdepartementet,officiella statistiken numera
Tillsynskansliet vidkontaktaroch ytterligare andradepartementet

SCB.
standard-etablerats någonvilken det inte harfråga förEn annan

skall hanteras.statistikområden Ettheltprocedur den hurär nyaom
område,mångfacetteratstatistik på IT-området.exempel Detta ärär ett

statistikområden. Tillexisterandeolikadelar inomvissa rymsvarav
forskningkommunikationer,exempelvis områdenasådana områden hör

informations-medoch näringsverksamhet. ochutveckling Isamt
har detbetydelsefulla ställningutveckling och alltmersnabbateknikens

samlat. Påområdestudera dettauppstått behov kunnadock att meraav
fick SIKAKommunikationsdepartementetdåvarandeinitiativ av
producerasskulle kunnaIT-statistikutreda huruppdragregeringens att

mellanansvarsfördelningföreslåsamlatoch attpresenteras samt en
myndigheter.olika

flerapåsäkerligen uppståLiknande situationer kommer att
olikadrivastroligenområden kommerområden. Frågor attom nya

första hand känneranvändare ihos denstarkt beroende på styrkan som
reguljär och allmäntuppfattningbehoven. utredningensDet är att en

ledaområden, skulleinitiativ tillexempelviskänd kanal, för taatt nya
och tydlighet.till ökad effektivitet

harsamlatdepartementendag det endast regeringenI är ensom
efterdess helhet.statistiken i Detöverblick den officiella äröver

för hurstatistikreformen inte möjligt någon storaatt resurser somange
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totalt läggs officiellpå statistik. Avsaknaden instans stödav en som
regeringen i frågor det här slaget blev särskilt tydlig i samband medav
de prioriteringssituationer uppkom under år och1997 år 1998 isom
samband med krav på förbättringar den ekonomiska statistik förav
vilken SCB har statistikansvar.

Till överblicken hör ha överblicköver systemet även överatt en
insamlingen uppgifter till statistiken i viktigtDet ärstort. attav
uppgiftslämnarna inte besväras i onödan. finns förDet närvarande
ingen instans inom statistiksystemet kan ha till uppgiftsägas attsom
bevaka samordningen vad gäller uppgiftsinsamlingar.

D Prioriteringar mellan statistikområden

viktigEn tanke bakom reformen statistik inte skulle prioriterasattvar
statistik inom samhällssektor.mot utan Dettamot annatarman en

fungerar det gäller statistikansvariga sektorsmyndigheter,när men som
regel inte på SCB:s ansvarsområden. berorDet på SCB ansvarigäratt
för antal statistikområden och statistikett stort SCB:s endaäratt
verksamhet. innebärDet det inte finns något prioriteraatt annat att mot.

följande diskussionenDen prioriteringar mellan statistikområdenom
därför främst de områden faller inomrör SCB:s statistikansvar.som
Under år 1997 och år 1998 uppkom, med anledning krav påav

förbättringar den ekonomiska statistik SCB för,av som ansvarar
diskussioner prioriteringar mellan olika statistikområden inomom
SCB:s ansvarsområde. Prioriteringsdiskussionema innebar, redansom
framgått förSCB, kunna klara genomföra förbättringarnaatt att attav
på den ekonomiska statistikens område, föreslog minskningar av
resurstilldelningen till statistik på andra områden inom förramen
SCB:s välfárds- och arbetsmarknadsområdet. följdSomt.ex.ansvar, en

spridningen statistikansvaret för delar den officiellastoraav av av
statistiken till andra myndigheter det inte möjligt dessagöraattvar
prioriteringsöverväganden med avseende på all officiell statistik, utan
endast inom de områden faller inom SCB:s statistikansvar.som

Såväl i SCB:s styrelse på departementsnivå ledde förslaget tillsom
användarprotester. Den statistik skulle ha blivit lidande viktigsom var
för flera användare. Frågorna löstes så småningom, efter gemensam
beredning i regeringskansliet med alla berörda departement
inblandade, bl.a. särskilda medel tillsköts till de områdenattgenom

skulle ha fått minskade för statistik.som annars resurser
gällerDet generellt möjligheterna till omprioritering mellan olikaatt

statistikområden eller olika statistikprodukter inskränks till i huvudsak
de områden omfattas och begränsas myndighetssom av en ansvars-
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departements-enskildatillbegränsningengällerfallområde. I vart
inflytandeochöverblicktotalmedinstansavsaknadområden. I av en

statistikprioriteringförsärskilda insatserdetkrävs avsystemet,över
område.departementssigsträcker än ettöver mersom

detmedochistatistik,reformenbakom atttankenEftersom var
prioriterasskulle mothandi förstainteanvändarinflytandet,ökande

ochverksamhet inom ettstället sammaistatistik motutan annanannan
exempletproblem. Somnågot störreintedettaframstårsakområde som

behovandrastatistik motmöjligheterna vägadocksaknas attvisarovan
ansvarsområden.SCB:sinomaktiviteteroch

dessaharmyndigheterstatistikansvarigaÄven andrafor några
antingen attskettharSåspel.delvis genommöjligheter satts ur

statistikproduktvisstillspecialdestineratsanslagmyndigheternas en
såmyndigheter ärvissahosstatistikverksamheteneller attgenom

främstgällerval. Dettanågotharintepraktikende idominerande att
och LESSIKAKulturrådet.ochLESSIKA,myndigheter,mindre som

ochstatistikuppgiftensidanviduppgifterfåhar1998fram omt.o.m.
statistikprioriteraoftamed SCB,likhet attipraktiken,idärförtvingas
special-medel ärtilldelatsharKulturrådetstatistik. sommot annan

skyddadepå så motmedel sättstatistik. ärDessavisstilldestinerade
sysslarpersonalmyndigheten. Deninominternt somintressenandra

anslagspecialdestineradeoftauppskattar somstatistikfrågormed
verk-medkonkurrensfrånstatistikverksamheten annanskyddar

föredrarmyndighetsledningnaturligt mermedan det attsamhet, är en
medel.flexibla

statistikansvarigadeavde flestaochSCBmellanSkillnaden
såledesprioriteringsmöjligheter ärgällerdetsektorsmyndighetema när
mellanavvägningoptimalriskerakan äventyrapåtaglig. Olikhetema en

vidarebilden hörTill attstatistiken.officiellai deningårprodukter som
gällerdetNärolikapåsker sätt.statistikentillmedelstilldelningen

tilldelats1998frammedlenhar t.o.m. genomansvarsområdenSCB:s
statistikendelarFinansdepartementet, atttrotsviaanslag avsamlatett

Mot-områden.departementsandrainomhemmaämnesmässigt hör
Justitiedepartementetmed1999 somfr.o.m.gällersvarande men

medel viatilldelasÖvriga myndigheterstatistikansvarigahuvudman.
med dessadialogdärförförochfackdepartement omrespektivesina en

verksamhet.statistiksåväl annansom
i denanvändarintressennaturligaharfackdepartementDe som

dialogföratvingasidagkanför, omharSCB enstatistik ansvarsom
hänvisadefronter. Detvå ärstatistik påi dennainnehållmedel och

Justitiedepartementet närtillochinnehållsfrågorgällerdettill SCB när
medhandi förstadialogenskerSCBmedelstilldelning. Förgällerdet
ellerinnehålls-sigdet rörJustitiedepartementet, oavsett omom
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finansieringsfrågor. Detta kan riskera skapa misstro hos vissaen
användare intressen ligger inom departementsvars ett annat
sakområde. Användare har framfört synpunkter med sådan innebörd.

7.1.2 Samordning inom statistiksystemet

Frågor samordning inom statistiksystemet behandlas förhållandevisom
ingående Genomförandekommittén. Till bilden hör Genom-av att
förandekommittén förtydligar vad skall med begreppetsom avses
officiell statistik. Det står för hela produktionssystemet officiellav
statistik och inte enbart för publikationsserie.en

Genomförandekommitténs behandling samordningen inomav
statistiksystemet framföralltgörs med avseende på de uppgifter SCB
föreslås sköta på detta område. SCB:s förvaltningsuppgifter går i hög
grad på till statistiksystemetut att samordnatatt är sedanävense
statistikansvaret har delats på sektorer. Ett delområdena blandupp av
förvaltningsuppgiftema kallas samordning och bevakning.

Förvaltningsuppgiftema innebär SCB har samlandeatt förett ansvar
hela statistiksystemet. innebärDet bl.a. SCB skall följaatt
utvecklingen på den officiella statistikens område och bevaka att
beställarmyndigheter för tillgodosetar olikaatt användar-ansvar
intressen. Genomförandekommittén föreslog vidare SCB skallatt
särskilt följa förändringar i statistikens frekvens, kvalitet och
tillgängliga redovisningsnivåer, inklusive uppdelning på kön i
förekommande fall. Enligt de beslut baserades på Genomförande-som
kommitténs förslag, skall SCB utfärda föreskrifter för hur den officiella
statistiken skall allmänt tillgänglig.göras Dessa och andra uppgifter
avseende i dess helhet,systemet ankommer på harSCB, betydelsesom
för samordningen statistiken inom systemet.av

SCB:s styrelse har vid tillfällen lämnat tilltre regeringenrapporter
den officiella statistikens samordning. Det har skettom bakgrundmot

styrelsenatt SCB:s instruktion i sambandav medgenom
statistikrefomien fick uppgiften årligen lämna sådanatt rapport.en
Rapporterna har i hög grad samordning iavsett övergripandeen mera
mening, dvs. huruvida statistik kommit och gjorts tillgänglig påut de
områden omfattas statistikförordningen. Underlagen tillsom av

har tagits fram inomrapporterna för SCB:s förvaltnings-ramen
uppgifter. Detta har skett bl.a. enkäter till statistikansvarigagenom
sektorsmyndigheter och intervjuer med vissa användare.

Sammanfattningsvis kan det i flerasägas avseenden finnsatt stora
olikheter mellan statistiken på de i statistikförordningen förtecknade
områdena. Det gäller volym, detaljrikedom Som regel finns detm.m. en



175Statistiksystemet1999:96SOU

samordninggällervadbristskillnader. Dentill dessaförklaringlogisk
sigvisatharomvärldenförinomaktörernasåväl systemetför somsom

prissättningen.gällerdenbegripasvårast äratt somvara

statistikojficiellför avgränsningE Principer av

myndighetenansvarigadendetstatistikområderespektive är somInom
ansvarigadenocksåfram. Detskall ärstatistikvilken tasavgör som

skallstatistikdennadelarvilkamyndigheten avgör somavsom
nåsyfteiprecisering attstatistik. Någonofficiellbegreppetomfattas av

mellaninriktningochvolymstatistikenshanteringlikartad aven
därför knappaststatistikenkanavseendedettainte. Ifinnsområdena

mål,rimligtheller intekan ettsamordnad. Detta varasägas vara
områdefrånåtsigskiljeranvändningochkaraktärstatistikenseftersom
centralaolikheter. Detfinnsdetmotiveratdärföromrâde. Det atttill är

tillgodosedda.bliranvändarbehovenär att
publiceringenidetaljrikedomenstatistik,officiellVolymen m.m.

naturligt. Idettafallvissastatistikområdena. I ärmellanalltsåvarierar
förklaringar.naturligahittasvåraredetfall kanandra attvara

vilkenpåolikaocksåharmyndigheterstatistikansvarigaOlika syn
officiellskallförharstatistik deall denstatistik av varasomansvar

statistikden tastillämpasSCB synsättet attrespektive inte. Inom som
med fåmyndighetentillsamlade anslagetdetförinomfram ramen

Sektorsmyndighetemaofficiell.betraktas resonerarundantag som
urskiljagällerdetfinansieringstyp attnärivanligtvis inte termer av

verksamhetderashelaeftersomofficiell,börstatistikvilken varasom
detillämpar,dekriterieranslagsfinansierad. Devanligen omär

statistikenhuruvida ärställetifråga,sig i denna avserengagerar
bredförintressantden ärengångskaraktärellerlöpande samt enomav

eller inte.användareskara
därfördetofficielladenutanför ärstatistik läggsmån somdenI

löpandeintestatistik ärstatistik, dvs.tillfälligregel fråga avsomom
Till detallmänintresse.litethabedömsstatistikoch ettkaraktär som

idriftsstatistik,betraktasstatistikhörsistnämnda slaget somsomsom
förtsharSynpunktenbehov.internamyndighetenstill förhandförsta är

för SCB:sinomuppgiftbördetutredningentillfram ramenatt envara
officiellaSverigestillbevakningsarbete attochsamordnings- att se

avgränsning. Detfrikostig, ärinteförrimlig, sägafårstatistik atten
behov. Dessamorgondagenssåväl dagenstillgodosefråga att somom

roller.SCB:savsnitt 5.4.1vidare iberörsfrågor om
statistikansvarigförintresseemellertid finnaskan ettDet en

skälofficiell. Ettstatistikvissklassificeraintemyndighet somatt en
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kan statistiken härvid inte behöveratt uppfylla vissa krav,vara t.ex. ur
samordningssynpunkt. För den officiella statistiken gäller devidare
föreskrifter SCB enligt statistikförordningen skall vadpresenterasom
beträffar statistikens offentliggörande. Till kraven enligt föreskrifterna
hör offentliggörande i meningen gratisdistributionatt skall ske till vissa
preciserade Ett krav på officiell statistikmottagare. gäller prisetannat
för övriga användare, enbart får täcka de merkostnader dessasom som
användare förorsakar.

Det därför viktigtär mellan statistik inom föratt gränsen ramen
Sveriges officiella statistik respektive statistik skall liggasom anses
utanför, tydlig på varje statistikområdegörs så oklarheter föratt
användarna så långt det möjligt kan undvikas.är Utredningen har funnit

SCB för åren 1996 Ochatt 1997 ned på tabellnivå preciserade den
officiell statistiken på de områden där harSCB statistikansvar. Detta
har nödvändigt bakgrund finansieringssätt.ansetts SCB:smot av

Det ställs vissa krav på statistik för den skall kunna omfattasatten
SOS-systemet. förDetta med sig viss statistik inte platsar inomattav

viktigtEtt krav den skallsystemet. objektiv.är skallMan kunnaatt vara
lita på officiell statistik. Brister i trovärdighet inom enda område,ett
kan riskeras trovärdighetenäventyra hos hela statistiksystemet. Ett

viktigt krav vedertagna statistiskaannat är metoder haratt tillämpats
vid statistikens produktion. De skall vidare ha tillämpats på korrektett

Det bidrar tillsätt. säkerställa felaktigheter följdatt att som av
metodologiska tveksamheter undviks.

Det finns önskemål från flera statistikansvariga myndigheter att
sådan statistik statistikansvarig behöver för kunna fullgöraattsom en
sina samhällsuppgifter skall omfattas SOS-systemet. Härigenomav

de tillgången till statistiken blir säkerställd.att Ett skälanser annat är att
de härvid förväntar sig inte behöva betala för statistikenatt vadänmera

kan motiveras den individuella service förknippad medärsom av som
tillhandahållandet.

F Enhetlig och samlad åtkomst

Till samordningen statistiksystemet hör bevakning möjligheternaav av
nå statistiken på enhetligtatt Genomförandekommitténett sätt. förutsåg

denna inbyggda brist i sektorsuppdelat och föreslogett vissasystem
åtgärder för reducera de negativa effektema och iatt viss mån säker-
ställa samordnad åtkomst. SCB tilldelades medel inom fören ramen
förvaltningsuppgiftema för bygga Sveriges statistiskaatt data-upp
baser, i vilka den officiella statistiken kunde samlas, funktionsamt en
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tillanvändarnahjälpa rättameningenistatistikserviceskulle attgesom
helhet.i dessi systemet

ochför samladförutsättningardvs.område,dettaockså påDet är
skett.harförändringarnapåtagligadeåtkomst,samordnad mestsom

ochsamlatstatistiken påkunna nåföroch instrument ettTekniker att
alltfleranspråkisuccessivttillkommit.har Dessaenhetligt tassätt av

delarinnebärvilketmyndigheter,statistikansvariga att stora av
samlatnås påkunnapåellerpraktiken kan nås ettstatistiken i vägär att

myndigheter harstatistikansvarigaallaPraktiskt taget numerasätt.
sedanfem årstatistik. Försinpubliceringelektroniskformnågon avav

statistikenelektronik föranvände sig göramycket fådet attavsomvar
till-samordningenunderlättaselektronikentillgänglig. Genom av

knytshemsidor på Internetolikaexempelvisgängligheten, attgenom
statistiknätet.i Svenskaihop

statistiska data-Sverigessärskilt påhar gjorts,satsningarStora
förutsattkommer,fr.o.m. 1997. Dei bruk attbaser. De togs

via databaserna,tillgängliggörsstatistikenofficielladenhuvuddelen av
fungerar,avseenden. Dei flerafunktionersamordnandefyllaatt

förinstrumentviktigtåtkomst,samordnadförförutom ettsom
Än delaremellertidsaknaslängesamordning. så storainnehållsmässig

allavsiktSCB:sdatabaserna.statistiken i ärofficiella attdenav
i databasernainlagdskallförharstatistik SCBofficiell varaansvarsom

myndighetersstatistikansvarigaandradet gällerunder 2000. Närår
policy.ingenlängefinns sådatabasernautnyttjande än gemensamav

tillgängliggöra sinskalldekravingetfinns sägerDet attt.ex. som
databaserna.statistik via

endast ilängesådatabasernafunnitUtredningen har änatt
samordning.till ökadbidrautsträckning har kunnatbegränsad

orsakerandraocksådet finnstekniska,i första handOrsakerna är men
tillgänglighetensavsnitt 6.3ibilden. beskrivsmed i De närmare om

emellertid eftermyndigheterstatistikansvariga strävarutveckling. Vissa
tillgängligstatistikenerbjuds föralla kanaler görautnyttja attatt som

detfunktionerDatabasemas närdatabaserna.ocksåoch därigenom
beskrivsstatistikensamordningeninnehållsmässigagäller den av

nedan.närmare
föromfattasbasregisterde systemetTill bilden hör också 17 avsom

de variablerstatistik påbaserastatistiken. Genomofficielladen att som
avseenden.i olikasamordningstatistikensbasregister ökardessaingår i
basregisterdessaviktigtframhållit detharanvändareFlera är attatt

kanviktigt dehittills. Detutsträckning ärtillgängliga i högre attängörs
synliggörasbehöverregistrenobjekten ienskildadeutnyttjas utan att

Än registerfå dessaendast någralängesåanvändaren.för är av
databaser",statistiskaSverigesviasådant atttillgängliga på sättett
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användare utanför kan tillåtasSCB använda dem på hand. Dettaegen
reducerar självfallet deras roll i samordningssyfte. medArbetet
mikrodelen i databassystemet förefaller ha prioriterats lågt inom SCB.

vidareDet viktigt för tillgängligheten till basregistren ochär
följaktligen för deras samordnande roll, de myndigheter äratt som
ansvariga för dessa register inte i praktiken etablerar slagsett
kunskaps- eller datatillgänglighetsmonopol, riskerar begränsaattsom
användningen. frågor behandlasDessa i den professor Bouppsats som
Sundgren skrivit för utredningens räkning och ipresenterassom
särskilt appendix.

SCB fick i samband med statistikrefonnen också i uppgift samlaatt
in och sammanställa produktbeskrivningar och publikationsplaner för
all officiell statistik i syfte bl.a. underlätta för berörda skaffa sigatt att

samlad överblick. Produktbeskrivningama översiktligutgören en
dokumentation syftar till på samlat grundläggandesättatt ettsom ge
fakta statistikproduktema. publiceringsplanema redovisasIom upp-
gifter den publicering planeras. Såväl produktbeskrivningarom som

publiceringsplaner har tagits fram årsvis.som
fick vidareSCB mandat utfärda föreskrifter offentliggörandeatt om

officiell statistik. Föreskrifterna innebär i första hand stöd deettav
statistikansvariga myndigheterna. fungerar dessutomDe i sig, deom
följs, samordningsinstrument för den officiella statistiken.ettsom

Inom för uppgiften samordna och bevaka haratt systemetramen
SCB årligen följt hur föreskrifterna för offentliggörande ochupp
planerna för publicering har följts. samordningsarbeteDetta har im.m.
huvudsak utförts med avseende på statistik produceras SCB.som av
Områden där SCB varken statistikansvarig eller producent åtär annan
statistikansvarig har i ipraktiken inte berörts nämnvärd utsträckning av
dessa uppföljningar. Uppföljningama visar föreskrifterna i alltatt
väsentligt följs på de allra flesta områdena. fullständigNågon
följsamhet det dock inte fråga Till föreskrifter iblandär om. som man
bryter hör kravet på kvalitetsdeklarationer, på översättningemot av
rubriker och tabellhuvuden till engelska kravet hänvisningar tillsamt
publikationer där användarna kan hitta statistikäldre påm.m.,
respektive område.

ingenDet påtaglig skillnad mellan olika statistikansvarigaär
myndigheter, mellan SCB och övriga, vad beträffar gradent.ex. av
följsamhet. Sådana skillnader knappast förvänta, eftersom detär äratt
SCB sköter produktionen på de områden följts kanMansom som upp.
möjligen skönja liten skillnad till andra statistikansvarigas fördel,en
vilket kanske kan förklaras kännerSCB på sigstörre närattav en press
det gäller statistiken på andra myndigheters områden.
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påkravstatistikförordningensgällervadvidare bristerfinnsDet
Samladstatistik.individbaseradvid redovisningkönsuppdelning av

denavseende på delarmedgjorts enbartemellertiduppföljning har av
för.harstatistik SCB ansvarsom

avsnittiÅtkomsten beskrivsstatistikenofficiella närmaretill den
deutnyttjandetbeskrivs ocksåtillgänglighet. Där6.3 nyaavom

harår ochtillkommit påinstrumenttekniker och somsenaresom
statistikenofficielladennå ettmöjligheternabetydelse för att

genombrott,Intemetteknikenssärskiltenhetligt Det ärsätt.
SvenskadatabaserstatistiskaSverigesutvecklingen samt avav

betydelse.fåttstatistiknätet storsom
förbättradväsentligtsig tillbidrar ioch teknikerinstrumentDessa

dockdetstatistiknätetSvenskagäller är storadetåtkomst. När
statistik-derasvad gällerolika hemsidomademellanskillnader

statistikansvarigaFlertaletsamordning.saknaspresentation. Här
hemsidorsinainomstatistikdelamautvecklatharsektorsmyndigheter

Sverigesgällerdethjälpmedel.centrala Närhand ochpå utanegen
samladeinte enbartanvändarnaerbjudsdatabaserstatistiska

möjlig-ökadeocksåstatistikresultaten,åtkommamöjligheter utanatt
påMöjligheternaenhetligtdem på ettanvända sätt. attheter ettatt

beskrivningarbakomliggandetill defå tillgångsamlatenhetligt och sätt
statistikenvadanvändarnatydligt förskalldetbehövs för att varasom

utvecklas. Detmetadatabasensuccessivtförbättrats attgenomavser,
område.på dettahel deldockåterstår göraatten

sambearbetajämföra ochMöjlighetG att

till ökadbidrarbarainteteknikerna och instrumentenDe nya
igällersamordning. Dettakrav påÖkadede ställer ocksåsamordning,

tillmöjligheternaökademening.teknisk Deinnehållsmässigsåväl som
ökadiområdenstatistik från olikaochinnebär datasamlad åtkomst att
medkombinerastidigare kanlättareoch mycketutsträckning än

och detförsvårasintesambearbetningar ärviktigtDet är attvarann.
påställs kravgrunder. Detfelaktigasker påde inteviktigt att
påockså kravställsoch begrepp Detdefinitionersamordning m.m.av

dels vilkabeskriveranvändarnaförmetadatadokumentationer som
delstillämpats,standarderochklassifikationerdefinitioner, somm.m.

metodervilkatill, använtshar gåtti praktikendatafångstenhur som
osv.

ochPrinciperområde.dettapååtskilligt kvarfinnsDet göraatt
fram SCB.tagitsstatistik harofficielldokumentationmallar för avav

Sundgrenprofessor Boi denbeskrivsDessa närmare uppsats somav
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i appendix till betänkandet.presenteras Det praktiska arbetet med att
dokumentera i enlighet med gällande principer återstår på många
områden. iKrav detta hänseende ställs dels i samband med att
statistiken tillgängliggörs via Sveriges statistiska databaser, dels när
statistiken skall arkiveras. Dessa krav kommer troligen påskyndaatt
arbetet med dokumentation.

Inom för sina förvaltningsuppgifter SCB förramen svarar
utveckling definitioner, begrepp och klassifikationerav gemensamma

Arbetet innebär också underhåll och dokumentationm.m. av
erforderliga statistiska standarder stöd till statistikproducenter ochsamt
användare vid tillämpningen dessa standarder. Arbetet har påav senare
år i hög grad, delvis följd EU-samarbetet, varit inriktatsom av
ekonomisk statistik, dvs. på områden där SCB har statistikansvar. Det
beskrivs i avsnitt 5.4.1 förvaltningsuppgifter.närmare SCB:som

Inriktningen på standardarbetet i hög gradär styrtnumera av
Eurostats samordningssträvanden. Verksamheten går i allt högre grad

på EU:s standarder till svenska förhållandenut att samt attanpassa ge
användarna service. SCB deltar mycket aktivt i det arbete på området

medlemsländerna samlat utför med Eurostat uppdragsgivare.som som
SCB deltar exempelvis aktivt i arbetsgrupper där standarder främstsom

den ekonomiska statistiken utvecklas och revideras. Vidavser
revidering standarder för produktindelning har olika länder, blandav

Ävendem Sverige, åtagit sig sin del. på andra områden har den härvar
samordnande verksamhet i allt högretypen utsträckning kommitav att

påverkas EU.av
SCB:s allokering till den här samordnings-typenav resurser av

verksamhet idag mycket liten. finnsär Det risk för detta kanatt
försämra vissa möjligheter sambearbeta material. SCB dockatt satsar
på utveckling särskild klassiñkationsdatabas med hjälpav en vars
tillämpningen de standarder utvecklats och härmed denav som
innehållsmässiga samordningen underlättas. Till bilden hör i viss mån
också SCB:s satsning på det s.k. registerprojektet, dvs. på utveckling av
möjligheterna använda data från administrativaatt register bas försom
statistikproduktion.

officiellaDen statistiken bygger redan idag på omfattandeen
användning data från administrativa register. gällerDetta områdenav
där såväl SCB sektorsmyndigheter har statistikansvar. En ökadsom
produktion registerstatistik påverkar också uppgiftslämnandet tillav
statistiken. tydligGenom registerprojektet har strtrktuapresenterats.en
De olika registren har placerats i modell, där olika kopplingar haren
tydliggjorts. Syftet med projektet bl.a. förbättra samordningenär att
mellan olika register, bygga s.k. integrationsregister och allmäntattupp



181Statistiksystemet1999:96SOU

material iadministrativaanvändningökadförförutsättningarskapa av
5.6.avsnittibeskrivsRegisterprojektet närmarestatistikproduktionen.

stödcentraltochmetoderUtnyttjandeH avav

statistikproduktionenimetoderstatistiskaUtnyttjande gemensammaav
jämförbar.blirochsamordnasstatistikentillocksåbidrar att mera

metod-grundläggandeförespråkadeGenomförandekommittén att en
godo,tillstatistiksystemethelaskulle kommaresultatendärutveckling,

fick ocksåförvaltningsuppgifter. SCBomfattas SCB:sskulle ansvarav
bred front. Ettdeninformeraförutvecklingför denna attsamt om

myndig-statistikansvarigaför demetodrâd medsärskilt representanter
forumfungeraskulleMetodrådet ettvid SCB.inrättadesheterna som

inriktningenvidareskullemetodfrågor. Härinfonnationsutbyte iför av
diskuteras.SOS-systemetmetodutvecklingen inomfortsattaden
uppenbarligenstatistikreformen attinförFörväntningarna var

flerbetydligtutföraskommaskullestatistikproduktionen att av
skullesituationsådanblivit fallet. Ihittillsvadproducenter än ensom

valetgällervadsamordningföråtgärdersärskildabehovet avav
följdhittills,varitdetbetydligtmetoder änstatistiska större avsomvara

sådanproduktion. IallförstårSCB nära meraenatt nog
behovetocksåförmodligenskullesituationdecentraliserad av

metodrådet hariUppslutningenbetydligtvaritmetodrådet ha större.
sektors-statistikansvarigafleravilketsärskilt god,varithittills inte

aktivtrelevantkäntsinte hardetmed attförklararmyndigheter att
ha denhellersig inteFleraimetodutvecklingenpåverka stort. anser

behövs.kompetens som
säkerställsstatistikproduktionen,sköterEftersom SCB merparten av

samord-denindirekthärigenomanvänds ochmetodervedertagnaatt
Även producenterandradärde fallimetod.ligger i valetning avsom

kostnadsfrittför demmöjligti principdet attproduktionsköter är
förvaltnings-för SCB:sinomutvecklatsmetoderutnyttja ramensom

utanförproduktionnågonfunnitdock inteharUtredningenuppgifter.
utvecklatstill metoderfå tillgångproducenten bettdärSCB, att avsom

SCB.
anvisningområden kunnaolikaefter påSCB omsträvar att ge

beskrivsmetodutvecklingengrundläggandemethod. Dencurrent best
SCB.avsnitt 5.4förvaltningsuppgifter irubrikenundernärmare om

detuttrycktharsektorsmyndigheter attstatistikansvarigaNågra
olika slagsställakaniinstansbehovfinns systemet somav en

myndigheterenskildaflertaletslagdetspecialistkompetens, somav
tillsamtidigt bidraskulleförfogande. Dettatillha,själva kanknappast
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samordning. stödDet vissasystemets små myndigheter efterlyser från
SCB inom för förvaltningsuppgifterSCB:s bl.a. produktions-ärramen
stöd såsom databassupport och hjälp med ochEU- internationelltannat
samarbete.

Genomförandekommittén ansåg det också viktigtatt är att gemen-
metoder för statistisk databehandling utvecklas. Olikheter vadsamma

gäller tekniska metodlösningar valet tekniskt format får intet.ex. av
föra med sig sambearbetningar och jämförelser hindrasatt eller

Ävenförsvåras. på detta område kan konstatera SCB:sattman
dominans producent har fyllt viktig samordnande ñmktion.som en
Tekniska hinder föreligger knappast produktionen skötsnär ochav en

organisation. Däremot har det uppkommit problem vad gällersamma
BRÅ:s statistik. Den inte vidare möjligär tillgängliggörautan att

BRÅSveriges statistiska databaser följd har valtgenom attsom av en
teknik inte vidare kompatibel medär SCB:s. Särskildautansom
åtgärder krävs BRÅ:sför användarna skall kunna utnyttjaatt statistik i
kombination med statistik flertaletpå andra områden.

7.2 Gränsdragningsñågor
Av Genomförandekommitténs betänkande framgår den exaktaatt

mellan officiellgränsen och statlig statistik inte gång för allaannan en
bör eller kan fastställas. faktiskaDet innehållet i den officiellaens
statistiken inom visst samhällsområde måste i stället utformasett i en
löpande dialog mellan beställarmyndighet och övriga användare.
Gränsdragningen får inte innebära definitiv låsning. Gränsen kanen
behöva ändras tiden.översett

Översyn den officiella statistikens inriktning och omfattning skallav
inte enbart vid enstaka tillfällen.göras frågaDet naturligär om en

Enligt Genomförandekommittén skall det möjligtprocess. göraattvara
kontinuerliga ändringar på enkelt och naturligt Omprövningarett sätt.
skall kunna initieras löpande statistikansvariga myndigheter,av
användare m.fl.

Om ansvarig myndighet vill förändringar officiellgöra storaen av
statistik Ändringarskall detta redovisas i anslagsframställningen. i
statistikens innehåll och omfattning skall vidare, enligt Genomförande-
kommittén, anmälas till SCB via produktbeskrivningama. Av
anmälningarna till SCB:s produktbeskrivningar framgår antaletatt
formella ändringar vad gäller så länge litet.änsystemet är
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omfattningstatistikensofficiellaDen7.2.1

reformenefternaturligtdetstatistikområdena attflestaallraPå de var
officiell ävenbetraktatstidigarestatistikdenlåta somsom

heltharområdet. Detpåstatistikenofficielladenfortsättningsvis vara
elleravgränsningskälfunnits något övervägaenkelt inte att annanen
framidagtabellerdeområden tasmångaövrigt. På äriförändring som

tabellerväsentligti alltdessutompubliceras somoch samma
sektorsmyndighetematillöverfördesstatistikdenomfattades somav

reformen.genom
vidtagitemellertidharmyndigheterstatistikansvarigaNågra

sambandhar ipubliceringen. Degällervadsärskiltförändringar,
statistikensfunderaanledning överfunnitocksåregel atthärmed som
innebärkortheti atthar tillämpat synsättflestaavgränsning. De ett som

bedömtsgrundläggandeochlöpande samtstatistikden ärdet är som
omfattas.skallallmänintressant somvara

hardär SCBområdenpå deavgränsningtydliggjortharSCB en
följdnödvändigt attdettabedömthar ärSCB avatt somansvar.

uppdragsfinansieradanslags-såvälmedarbetarmyndigheten som
betraktarstatistikområdenflertaletpåSCBEftersomverksamhet.

istatistikofficiell settstortochstatistikanslagsfinansierad som
vadpreciseringfrågaegentligendetbegrepp, avär enomsynonyma

anslaget.inomrymssom
ellerheltsektorsmyndighetema ärflestade allravidVerksamheten

tydligbehov gräns-Motsvarandeanslagsfinansierad.helt enavnästan
förregel intedärförgällerhos SCB,uppkommerdragning, somsom

diskuteratsinte haravgränsningsfråganfunnitharUtredningendem. att
varitfråganhar intesektorsmyndigheter. Flera attansettallavid

tillöverfördesmedeldeförframstatistikrelevant. Den tar somman
officiella pådenbetraktatsharstatistikreformendem somgenom

området.
harutanför SOS-systemetliggastatistikvissskäl för låtaOlika att

angivits, t.ex.
allmänintresse,driftsstatistik utankaraktärenharstatistikenatt av- dessutomskallstatistikSådanbehov.myndighetensavsedd för egna

Genomförandekommittén.enligtundantas
relevantkaraktär,löpande ärbli utanplanerasintestatistikenatt av- beslut.visstuppföljningförperiod, ettkortunderendast t.ex. aven

medintedenanalyslångtgåendeså attomfattarpubliceringenatt- hariskeraskanAnalysresultatetobjektiv.kansäkerhet sägas vara
finnsanalysen. Detutförthos denvärderingarpåverkats somav

fåttsjälvskälet ansvaretdetvederbörande taexempel på att av
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sittsätta påatt resultatet. Ett exempel artiklargenom iärnamn
Välfärdsbulletinen, givits SCB utanför SOS-systemet.utsom av

Ytterligare skäl hålla dennaett statistikatt utanför SOS-systemet skulle
kunna kvaliteten hos statistikenatt alltför låg. Någotvara anses vara
exempel på statistik publiceratsatt utanför detta skäl harsystemet av
inte påträffats.

Utredningen har funnit flertalet statistikansvarigaatt myndigheter
tillämpar på vilken statistik skall omfattas begreppeten syn som av
Sveriges officiella statistik kan sammanfattas följandesom genom
kriterier:

Officiell statistik omfattar de samhällsområden finns för-som
tecknade i bilaga till statistikförordningen. För ändringar krävs
beslut regeringen.av
Statistik till EU ellerrapporteras andra internationellasom
organisationer skall officiell statistik.vara
Officiell statistik omfattar enbart den statistik finansieras viasom
anslag från statsmakterna till det berörda samhällsområdet.
Anslagets storlek begränsar möjligheterna avdela medel föratt
statistikändamål, dvs. den officiella statistikens omfattning.
Kompletteringar t fler variabler, ökad detaljeringsgrad,ex större
urval, finansieras med andra medel, omfattas inte densom av
officiella statistiken.
Officiell statistik sådan statistikär produceras regelbundet, dvs.som
i någon mening löpande karaktär.är Detta innebär denav att tas
fram månads-, kvartals- eller årsvis. Statistik tillfällig karaktärav
ingår vanligen inte i den officiella statistiken, den haräven om
finansierats myndighetens anslag.av
Officiell statistik inte tvärsektoriella sammanställningar,avser
försåvitt inte sådana måste utföras för syftet med anslaget tillatt
samhällsområdet skall bli tillgodosett.
För myndigheter har specificerade statistikanslag, SCB,som t.ex.
LES, SIKA och Kulturrådet omfattar officiell statistik den statistik

syftet med detta anslag,mot dvs. skäletsom tillsvarar mot attsvarar
den statistikansvarige tilldelats anslagsmedel. Härutöver påverkar
myndighetens uppgift i vilken officiell statistikstort skall tassom
fram.

Den officiella statistiken skall vidare inte enbart dagensmotsvara
behov. Den skall också tillgodose framtida behov.

Vid ingången i den statistikorganisationen 940701 gälldenya att
officiell statistik skulle omfatta statistik med ungefär den omfattning
och den detaljeringsgrad gällt dessförinnan på respektive samhälls-som
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anslagsförstärkningarfick mot-myndigheterAnsvarigaområde. som
statistiken.omfattning påsådansvarade en

gränsdragningenangelägenGenomförandekommittén attomvar
fram-användare harFleralåsningar.definitivainnebäraskulle fåinte

sådantpåtillämpas sättavgränsningen attviktigt ettdethållit är attatt
helastatistikofficiell övernågorlunda homogen setttillden leder en

samhället.
denfrågorgällervadsynpunkterframförtNaturvårdsverket har om

föransvarigtNaturvårdsverketomfattning. ettärstatistikensofficiella
statistikdentillförhållandeställt istatistikområdetämligen litet

beroendeVerketverksamhet.för sin ärNaturvårdsverket behöver av
Endastmyndigheter.från andrafrämstandra,åtskilligastatistik från

officiell.statistikdennavissa delar ärav
kontakterbilateralatillhänvisasNaturvårdsverket att genom

utsträckningi högbehöver såverketstatistikdensigförvissa attom
Verketstatistiken.officielladenomfattaskommermöjligt att avsom

vissabesluta.inte Ipåverka,användargrupper,bl.a.kan mengenom
denbetala förochbeställatvingasdärförNaturvårdsverketfall kan

principiell ändringverksamhet. Ensinförde behöverstatistik av
statistikenofficielladenskall omfattasvadförkriterierna avsom

olikastatistiksådanobligatoriskt omfattardenönskas så somatt
verksamhet.klara sinförbehövermyndigheter att

ansvarsrollenidag iredaningår detuppfattningutredningensEnligt
instrumentellabåde församhället behöver,statistikdenframatt ta som

statistikansvarigrespektivedärför påankommerandra behov. Detoch
användare,med övrigasamråd avgöraeftermyndighet att,

befintligafråneller hämtassamlas inskalluppgiftervilka som-
anslagmyndighetensförstatistikändamål inomförregister ramen

skalluppgifterdessakombinationerstatistik vilkavilken somav-
omfattasdärtillochanslagetförinomoch publicerasframtas ramen

statistik.officiellaSverigesav

tilllederförespråkarNaturvårdsverketdet slagdefinitionEn ensomav
ocksåblirmyndigheterna. Detstatistikansvarigastyrning dehårdare av

behovdeöverblicksamladhar överinstansnödvändigt någon avatt en
måsteroller.sina Denklaraförharmyndigheternastatistik attsom

omfattning.statistikensgällervaddirektivkunna ge
framförtsharNaturvårdsverketfråndesynpunkterLiknande som

från andra.statistikberoendeområdenflerafrån påSCB, är avsom
statistik frånÄven uppgifter,sinaför klaraSkogsstyrelsen behöver, att
beroendeocksåSCB. SIKAbland demmyndigheter, ärandraflera av

från andra.statistik
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Utredningen frågor det här slaget i första hand bör lösasattanser av
mellan berörda myndigheter och inte någon överordnad instans. Detav

de myndigheter i första hand berördaär bäst kan bedömaärsom som
behoven. De bör komma till den ansvariga myndighetens kännedom

exempelvis användarråden.genom

7.2.2 Ansvarsfördelningen mellan statistikansvariga
myndigheter

När det gäller fördelningen statistikansvar mellan myndigheter harav
synpunkter framförts dels direkt till utredningen från enskilda
myndigheter, dels från särskilda utredningar bl.a. föreslagitsom
ändringar i myndighetsstrukturen.

Genomförandekommittén diskuterade också ansvarsfördelnings-
frågor, inte föranledde ändringar i samband med reformen.som
Kommittén diskuterade bl.a. för nationalräkenskapema. SCBansvaret
tilldelades statistikansvaret, Genomförandekommittén övervägdemen

föreslå Konjunkturinstitutet KI, ansvarig myndighet. hör,att KIsom
tillsammans med bl.a. finansdepartementet, till de allra tyngsta
användarna denna statistik. Både och departementetKI förav svarar
analyser statistiken. Båda har kontakter med SCB. KI ställde sigtätaav
dock tveksam till rollen bl.a. bakgrund statistiken skullemot attav
riskera få alltför dominerande roll vid myndigheten.att en

modell förDen samarbete officiell statistik representerasom som av
samarbetet mellan SCB och i vissKI mån Finansdepartementetsamt
kan betraktas alternativ till modellen med statistikansvarigaettsom
myndigheter. För statistikansvariga myndigheter gäller i princip deatt
både ansvariga för statistiken och förär analysen på sitt område.svarar
KI exempel på myndighetär kan analysansvarhasägas utanen som

ha statistikansvar. Utredningen det kan ändamålsenligtatt attanser vara
liknande modell för samarbetepröva statistiken kanatt om en om

tillämpas på andra områden. Modellen ställer krav på ochnärastora ett
intimt samarbete mellan intressentema, främst ansvarig och producent.

det gällerNär kommunikationsområdet har SIKA uttryckt önskemål
statistikansvar för del området. har statistikSIKAstörreom en av om

rederier och stödtjänster inom sjötrafik inom sitt ansvarsområde, medan
SCB har för statistiken åkerier/speditörer inom föransvar om ramen
statistiken tjänstenäringar. Enligt skulleSIKA det bli besparingarom

SIKA fick för detta område. Exempelvis skulle detävenom ansvar
behövas färre enkäter. SIKA jämför med luftfartstatistiken, där SIKA
har för hela området. Enligt SCB skulle förändring innebäraansvar en

för delar den ekonomiska statistiken, inklusiveatt sådanansvaret av
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skullenationalräkenskapemaförbetydelsestatistik är storavsom
innebäraskulleönskemål attSIKA:stillmötesgå mansplittras. Att

och istatistikekonomiskaför SCB:shelhetenviktig delbryter ut uren
påstatistikengällerdethelhetssynprioriterar närställer en

önskemålsittSIKAkankommunikationsområdet. Man säga att genom
medan SCBtransportstatistik, värnarsamlad enomvärnar enom

statistik.ekonomisksamlad
omfattasområdendeblandIT-områdetnärvarande saknasFör som

emellertiduppdrogbudgetpropositionenstatistiken.officiella Idenav
Vidarefram.IT-statistikför tasåt NUTEKregeringen attatt svara

medsambanditill NUTEKSCBmedel frånöverfördes
därförsigNUTEKIT-området.statistik påförstatistikreformen anser

Även delar IT-för vissaharSCBstatistikansvar.slagsha avett ansvar
nationalräkenskapssystemet.iingårdenämligenstatistiken, som

vilkettelekommunikation, ärområdetförDärtill har SIKA ansvar
utredauppdragregeringenshar atttill SIKAbakgrunden upp-att
informations-modernastatistikförsamlatbyggnaden systemett omav

slutfört den 30skallUppdragetkommunikationstekniker.och vara
mellanansvarsfördelningenavseendeförslagpreliminärtjuni 2001. Ett

medsambandiredovisasskall attIT-statistikengällervadmyndigheter
sinavläggerstatistikreformen rapport.utvärderingen av

för denuppkommaproblemlikartatskulleEnligt SCB ett
problemetbeskrivadetIT-områdetpåstatistikenekonomiska ovansom

exempelvisallvarligt,mindretransportstatistiken,vad gäller ommen
helhet.i dessIT-områdetförstatistikansvarfårSIKA

kulturstatistikenspåintresselikartatuttrycktharKulturrådet ett
havillRådetkommunikationsområdet. gärnapåharSIKAområde som

till kultur.räknasnormaltområdendestatistikenför somansvar
förinomstatistikområdenablandMassmediaområdet saknas ramen

medmyndighetheller någondärför intefinnsDetSOS-systemet.
blandmedemellertidfinnsOmrådetområdet.statistikansvar på

emellertidkombetänkande. DetGenomförandekommitténsförslagen i
ansvarsområdena.uppräknadestatistikförordningenbland de iinte med

följdkulturdepartementet attvidare påtillsbehöllsAnsvaret avsom
utredning.understatistiken var

kulturmiljö-SOS-systemet äromfattasinteområdeEtt annat avsom
Riks-Kulturrådet,enligtstatistikansvarigaTänkbara är,statistiken.

Kulturrådet.ellerantikvarieämbetet
förKulturrådetharfolkbildningsstatistikendet gällerNär ansvar
förharSkolverketmedanstudieförbunden,statistiken över ansvar

dessastatistikenintressentfolkhögskolestatistiken. En stor av
myndighet.intedock ärFolkbildningsrådet,områden är ensom

området.utvärderingsuppgift påochanalys-Folkbildningsrådet har en
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Huvuddelen folkhögskolestatistiken produceras SCB på uppdragav av
Skolverket, med Folkbildningsrådet slags mellanhand.av men som en

Flera de inblandade har framfört dagens ansvarssituation inte ärattav
idealisk.

Kulturrådet för statistiken skolbiblioteksområdet.påansvarar
Statistiken berör emellertid Skolverket. Kulturrådet har tagit vissaäven
initiativ till samråd. bådaDe myndigheterna ingår emellertid inte i
varandras användargrupper.

Sveriges lantbruksuniversitet harSLU för Riksskogs-ansvar
taxeringama, område inom för den officiellaär ettsom ramen
statistiken. ochSLU dess föregångare har sedan 1920-talet genom
riksskogstaxeringarna samlat in, bearbetat och redovisat skogliga data.

införlivadesDessa i SOS-systemet statistikreformen. harSLUgenom
successivt nedprioriterat för riksskogstaxeringama. Små stegresurserna
i har, enligt Skogsstyrelsen, lett till statistiken ligger vidtaget att nu
smärtgränsen för Skogsstyrelsens behov skall bli tillgodosedda.att

har föreslagitsDet SLU flyttas från jordbruks- till utbildnings-att
departementet, vilket Skogsstyrelsen orolig för den fortsattagör äratt
utvecklingen. sambandI med eventuell förändring har bl.a. Skogs-en
styrelsen föreslagit statistikansvaret endera oberoendeövertasatt ettav
skogsforskningsinstitut eller Skogsstyrelsen.av

oklarhetEn utredningen funnit det framgårär attsom av
alkohollagen den nyinrättade Alkoholinspektionen skall föratt svara
alkoholstatistiken. Statistiken Socialstyrelsen och ingår igörs avnu
Sveriges officiella statistik. Alkoholinspektionen emellertid inte,är
enligt statistikförordningen, statistikansvarig myndighet.en

Arbetarskyddsstyrelsen ASS ansvarig för arbetsmiljöstatistiken.är
Utredningen har emellertid funnit det vid sidan finnsASS fleraatt av

användare, i första hand Arbetslivsinstitutet ALI.tunga Det ALIär
förstai hand för analysen vissa statistikresultaten.som svarar av av

Genomförandekommittén föreslog statistikansvaret skulle delasatt
mellan ASS och ALI. Regeringens beslut innebar emellertid att
statistiken skulle hållas ihop ASS.av

Användare, bland dem Kommunförbundet, det allmäntatt rentanser
finns fördelar med för register finns hos SCB. Detatt ansvaret tunga
förenklar ofta vidareanvändning de insamlade uppgifterna,av
exempelvis SCB har generella tillstånd från Data-attgenom
inspektionen. jämförelseSom har samkörningar där andra myndig-
heters material varit involverade, enligt Kommunförbundets
erfarenheter, ibland visat sig betydligt krångliga.vara mera

Vissa utredningar har under 1998 föreslagit ändringar vad gäller
fördelningen statistikansvaret mellan myndigheter. Till sådanaav
förslag hör för lönestatistiken flyttas till myndighetatt ansvaret en ny
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tillbyggande gårochboendestatistikenför överansvaretsamt att
Boverket.

statistikofficiellPrissättning7.3 av

prissättningsfrågordehandi förstabehandlasavsnittdettaI som
statistik, dvs.officielltilltillgänglighetentillanslutningiuppkommit
prissättnings-betala. Andrafårstatistikenanvändaredet pris avsom

höravsnitt där dedeiytligt. närmastDefrågor behandlas tas uppmera
gäller SCB:svadprissättningenbehandlasExempelvishemma.

sektorsmyndighetemastatistikansvarigadeproduktionsservice åt mera
ochagerandeSCB:si avsnitt 5.4.2produktionunderingående om

rubrikenunderdatabaserstatistiskaSverigesprissättningen av
tekniskautnyttjande i avsnitt 6.3.2Statistikansvarigas nyaom

möjligheter.
officielladenprissättningfråganbedömtharUtredningen att avom

grundavsnitt påidiskuteras attförtjänarstatistiken ett separatatt av
sektorsmyndighetemastatistikansvarigademångaden har väckts avav

kontakter.utredningensövrigt vidianvändareoch även av
Genomförande-fastslogofficiell statistikpriset pågällerdetNär

kostnadsfri,skallprincipstatistik i attofficiellkommittén att menvara
skulleinteochstatistikentilltäcks anslagetintekostnader somavsom

användarenefterfrågatshadeintematerialet i frågaha uppstått avom
denne.skall täckas av

statistikofficiellprissättningför ärprincipernaTrots gemen-att av
olikavidleder olikhetermyndigheter,statistikansvarigaför allasamma

ibland uppleveranvändarnatillämpning till attmyndigheters att
myndigheterna.mellanvarierarprissättningsprincipema

framförkostnadertäckerenbartanslaget att taSCB:s är att ensyn
bibliotek.antalvidochSCBtillgänglig påhålla denstatistik och ett

statistiken levereraskunden,skapasKostnader attt.ex. genomsom av
deSCBdenne.täckasskall däremot attspecifik kund,till anseraven

täckaavseddainteroll,med SCB:sanalogi är atttilldelats, ianslag som
detsig förkompenserarinnebärPrincipenkostnader.sådana att man

merkostnaderingaUppkommer ärmerkostnader.anses varasom
medtillsammansframtagenPrincipenkostnadsfri.statistiken är

tidigare RRV.Ekonomistyrningsverket
omfattandemedmyndighetSCBbilden hör ocksåTill äratt enen

naturligtsig det synsättför meduppdragsverksamhet. är ettDetta att
avgifter frånmedfinansierasskallverksamhetendelarför SCB att av

betaltforuppbyggdarutinerocksåfinns att taanvändarna. Det av
användare.
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skäl förEtt SCB betalt kunderna för kostnaderdeannat att ta av
förorsakarde sin efterfrågan, kostnaderna vid SCBär attsom genom

tillsammans blir betydligt högre hos andra myndigheter. Detagna än är
så de blir klart synliga och betydelse för finansiering.SCB:sstora att av

följd storlekenDetta på och det intressetSCB:sär storaen av ansvar
för bl.a. den ekonomiska statistiken, har for.SCB SCBsom ansvar

sig inte kunna bortse från dessa kostnader. de skulleOm täckasanser
det samlade anslaget till skulle detta kräva omprioriteringSCB,av en

skulle få konsekvenser för den volym statistik kan fram.tassom som
Flertalet statistikansvariga sektorsmyndigheter ävenattanser

kostnader förorsakas efterfrågananvändares har blivit täcktasom av av
de anslag myndigheterna har fått. har med deras roll iDetta göraatt att
samhället innefattar breda" informationsuppgifter. Flera dem harav
inskrivet i sin instruktion de har sådan uppgift. kostnad detDenatt en
kan bli fråga täcka vid respektive myndighet dessutom låg,att ärom
eftersom volymema relativt små. Många därför detär ävenattanser av
detta skäl naturligt kostnaderna täcks anslaget. allaFörär att av
sektorsmyndigheter tillsammans kan volymen, härigenomochtagna
också kostnaden, bli ungefär lika för SCB.väntas stor som

olika gällerAtt i prissättningsfrågor blir särskilt tydligt försynsätt
tjänster kopplade till Sveriges statistiska databaser. harSCBärsom

för databasemas uppbyggnad och skötsel för användar-samtansvar
kontakterna. fårSCB årligen medel inom för sitt förvaltnings-ramen
anslag för uppbyggnad vårdoch databaserna. medelDessaav anses
inte finansiera kostnader användarna förorsakar, kostnadert.ex.som
för behövs för användarna ska kunna utnyttjaattservrar m.m. som
databaserna. Prissättningen Sveriges statistiska databaser behandlasav
vidare i avsnitt 6.3 tillgänglighet.om

SCB:s vad gäller prissättningen databaserna detsamma,synsätt ärav
vilket statistikområde uppgifterna och vilkenoavsett oavsettavser

myndighet har statistikansvar. innebär hellerDetta inteattsom
tillgången till uppgifter på andra områden SCB:sän egna ansvars-
områden blir kostnadsfri. Några myndigheter emellertid SCBersätter
för uppgifter i databaserna deras områdenpå skall kunna tillgänglig-att

kostnadsfritt. Utredningen har funnit olikhetema i pågöras att synen
prissättningsfrågan i vissa fall har påverkat de statistikansvariga
sektorsmyndighetemas benägenhet utnyttja databaserna för göraatt att
sin statistik tillgänglig.

Utredningen konstaterar prissättningen den officiellaatt av
statistiken i praktiken inte samordnad, den baserar sig påär trots att

principer. SCB följer de anvisningar gäller förgemensamma som
prissättning informationstjänster. Sektorsansmyndighetema iav agerar
enlighet med den roll vad gäller information i samhället framgårsom
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intehindrardeträtt, attAllainstruktioner.deras gör menav
i vissatveksamtbetaltproblem. Attleder till ärFörfaringssättet ta

modernapåtillgängliggörsstatistikgäller främstsituationer. Det när
drabbardisussionleda tillriskeraskanFörfaringssättetmedier. somen

negativt.anslagsgivarestaten som
databaskundemabetalt är attförtillvägagångssättSCB:s att ta av

databasernablirHärigenomabonnemang.tecknardekräva ettatt
SOS-hemsidanvia denliksomviatillgängliga Internet, gemensamma

myndig-statistikansvarigaolikadeockså viaprincipioch härigenom
uppleversektorsmyndighetema atthemsidor. Fleraheternas avegna

statistiskaalternativ till defungerarhemsidor på Internetdessa ettsom
vilka harskillnader,avgörandeemellertidfinnsdatabaserna. Det

databaserna.avsnittetibeskrivits om

produktionsservicepå SCB:sPrissättningen

densiganvändermyndigheterstatistikansvarigaFlertalet av
SCB.finns inomlängesedanstatistikproduktionorganisation för som
ochuppdragsverksamhetför SCB:sutförs inomProduktionen ramen

verksamhet. Dessa ärinom dennatillämpas taxor,till de somtaxor som
Ekonomi-medsamrådfastställda ikunder,alla SCB:sför ärdesamma

stymingsverket.
täckasskalloverheadförkostnaderSCB:sFilosofin är avatt

detSCBtillsammans.uppdragsverksamheten attochanslags- anser
dendelarellerhelatäckaanslagsverksamhetenlåtafel att avvore

bakomliggandeuppdragsverksamheten. Enoverhead genereras avsom
uppdrags-subventionerainte fåranslagsverksamhetprincip är att

tillämparverketdet närdärför synsättverksamhet. SCB att mananser
subventionerarmodellnödvändighet. Ensina ärsätter taxor somen

lederrevisorer. Dettagodkänd verketsbliskulle knappastuppdragen av
statistikansvarigasåvälflera,vid SCBtill timtaxa avsomen

tjänster,övrigt SCB:sianvändaresektorsmyndigheter anseravsom
hög.vara

statistikansvarigatillofferterstatistikproducentersgällerdetNär
Genomförandekommitténz viktenpå atttryckermyndigheter av

totaladenpåoch baseratkorrektpåkalkyler sättjämförande görs ett
producentutnyttjandemedfalletsjälvkostnaden såväl i extern somav

regi.produktion ieventuellvid egen
vidförefallersektorsmyndigheterstatistikansvarigaFlera

modelltillämpavidkostnadersina attkalkylering envanavaraegnaav
redanverksamhetenbasdelenbetraktardeinnebär att somavsom

1994:1, sid 532 betänkande SOUGenomforandekommitténs
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betald myndighetens anslag. beror regel påDetta attgenom som
flertalet statistikansvariga sektorsmyndigheter renodlade anslags-är
myndigheter.

de jämför priser beräknadeNär efter olika modell och väljer
producent därefter, de, enligt felaktig jämförelse. VäljerSCB,gör ett en
myndighet härvid utföra produktionen själv, innebär det i praktikenatt

låter basverksamheten subventionera statistiken. kan dock iDetatt man
praktiken visa sig svårt för statistikansvariga sektorsmyndighetervara

skilja sin statistikroll från sin infonnationsroll, dvs. från kraven påatt
informera sin verksamhet brett i samhället. förnaturligtDet äratt om

många informationsrollen behandling,generös ävenatt ge en ur
kostnadssynpunkt.

mellan sektorsmyndigheterPrissättningen

Utredningen har inte funnit särskilda principer gäller näratt
statistikansvariga sektorsmyndigheter beställer statistik varandra. Deav
sektorsmyndigheter försernormalt användare med statistiksom
kostnadsfritt, tillämpar regel princip detnär ärsom samma en annan
statistikansvarig myndighet efterfrågar statistiken. På motsvarandesom

gäller myndigheter normalt betalt för användarnasätt att tar attsom ge
service, i första hand också betaltSCB, statistikansvarigatar av
sektorsmyndigheter.

kapitel statistiksystemet har bl.a. följande framgått:Av 7 om
rad uppgifter syftar till hålla ihopEn statistiksystemetattnya som-

har tillkommit följd reformen.som av
Flera, statistikansvarigasåväl myndigheter användare,andrasom-

samordningsfunktion behöver förstärkas.att systemetsanser
Olika myndigheter har olika på viken statistik skall varasyn som-
officiell.

inte längreDet möjligt hur totaltär att storaange resurser som-
officiellpå statistik.satsas

Möjligheterna omprioriteringar all officiellgöraatt tarsom-
statistik i beaktande har försvårats.

krävs särskilda insatser prioriteringarDet för flerasom avser-
departementsområden.

olikheter i flera avseendenDet mellan statistiken på olikaär-
områden, vilket logiskt, eftersom statistikens karaktär ochär
användning olika.är
Prissättningen på statistiken inom är,systemet trots gemensam-
grundprincip, inte samordnad i användarperspektiv.ett
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Statistiksamarbetet inom EU8

medlems-jämförbar mellan de olikatill statistikTillgång ärsom
viktigt föri fall mycket EU-gemensammaländerna många t.ex.är

och följasEU-politiken skall bedrivas Jubeslut hur merupp.om
för statistiken destointresse ochintegration, destopolitisk större mer

mellan de olikadessutom jämförbarstatistik,detaljerad ärsom
aktuellt exempel de s.k. konvergens-medlemsländerna behövs. Ett är

landsstatistiska uppgifter respektivebyggerkriterierna omsom
situation.ekonomiska

omfattande statistiskt samarbete inommycket EU.bedrivsDet ett
preliminära för 1999statistikkontors EurostatEnligt EU:s program

hållas inom föromkring 220kommer detta år möten att ramen
med medlemsländerna. skerstatistiksamarbete HärutöverEurostats

direkt med andra generaldirektorat.statistikfrågor bl.a.samarbete i
aktivtår före EU-inträdet på EES-tidendeltar sedanSverige ett par
längePå vissa områden utnyttjas det sedanStatistiksamarbetet.i

nordisk förberedelsenordiska samarbetet tilletablerade en gemensam
EU-samarbetet.inför

på statistikpåverkan svenskEU:s8.1

statistiken fördess harmoniseringStatistiksamarbetet inom medEU, av
konsekvenser för enskiltfår iblandjämförbarhet,uppnå ettstoraatt

möjlighetpositiva i detmedlemslands statistik. Konsekvenserna är att
i statistiken.ökar infonnationsvärdetjämförelse med andra ländertill

harmoniseringen kan leda tilleftersomockså negativakanDe t.ex.vara
strukturen det belysta området iidealt påförändringar intesom passar

statistik,konsekvens nationellnegativenskilt land. En ät attett annan
stöd statistik, riskerarhar rättsliga EU:ssällan attsomsammasom

begränsade.prioriteras ärnär resursernaner
följdsvenska statistikproduktionenockså påverkat denharEU som

ändrats eller, följd avregleringar,statistikkällor harvissaatt avsomav
påtaglig den försämringfinnas till.upphört Mest ärattt.o.m. som

följdutrikeshandelsstatistiken och transportstatistikendrabbat bl.a. som
längre innehåller för statistikenregister inteTullverketsattav

uppgifter.angelägna

7 19-1312



Statistiksamarbetet194 EU 1999:96inom SOU

Utredningen har försökt huruvida överenskommelser ochutröna
uppbindningar gjorts i statistiksamarbetet inom har lett tillEU attsom
dessa har uppfyllts på bekostnad statistik. ochDen störstaav annan

uppmärksammade effekten i den riktningen prioriterings-mest är
diskussionen inom SCB:s statistikområden vintern 1997/98. fåFör att

förbättra den ekonomiska statistiken enligt Finans-utrymme att
departementets önskemål och nödvändigt bl.a. för statistik-som var
samarbetet inom föreslogEU, nedskärningar fleraSCB på sinaav
andra statistikområden. detta protesterade användare, blandMot andra
olika departement, och problemet löstes bl.a. statsmakternaattgenom
tillsköt ytterligare till SCB.resurser

Även i vissa andra EU-länder tycks situationen den attvara man
hittills har klarat genomföra förändringar med anledning EU:sattav av
krav neddragningar statistik. Kommande förändringarutan av annan

sig inte kunna klara tillskott Dettatror utan extraman av av resurser.
gäller exempelvis Danmark och Nederländerna.

övrigt tycks detI visserligen ha skett vissa förändringar i
existerande statistik för anpassning till EU-krav, inga storamen
neddragningar har behövt denna anledning. Ett exempel pågöras av
anpassning har skett gäller den svenska arbetskrafts-som
undersökningen. sedanFör år såg den svenska statistikansvarigaett par
myndigheten på området den svenska undersökningenSCB som
grunden. Eventuella frågor resultat EU-samarbetet hakadessom var av
på och betraktades tilläggsfrågor. utgångspunkten denNu ärsom

den EU-undersökningen grunden ochmotsatta: gemensamma ses som
eventuella frågor enbart svenskt intresse förs in tillägg.av som

det gäller påverkan på produktionssätt,När EU:s insamlings-t.ex.
metod, utvecklingengår för närvarande allt lyhördhetstörremot en
från Eurostats sida för de olika medlemsländemas nationella förut-
sättningar. framförI EU:s, allt Eurostats, aktuella statistiska femårs-

avseende perioden 1998 2002 fastslås bl.a. följande:program -
Det viktigt tillräckligt flexibel så myndigheterna iär att attvara

medlemsstaterna kan använda de kostnadseffektiva lösningarnamest
för tillmötesgå gemenskapens behov statistik.att av
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statistikOmfattningen8.2 styrs avsomav

EU

EU-samarbetetinomprioriteras avgörsstatistikområdenVilka som
harEU-ländemasamhällsområdenvilka närasjälvfallet inom ettav

och ekonomi ihandelsamhällsområden,Vissasamarbete.politiskt t.ex.
EU-samarbetet medanstarktberörs mycketjordbruk,övrigt samt av

nationellafortfarandevård ochskola, ärandra, mestt.ex. omsorg,
angelägenheter.

skallkommitstatistikuppgifterMånga de överens ommansomav
och såledesjuridisk grundpåEU-land byggerfinnas för varje är

iStatistikenfram.medlemsländernaför stortvingande styrsatt ta
ochministerrådetbeslutadeförordningar ärutsträckning somavav

skallförordningarnaBeslut hurmedlemsländerna.förbindande om
med stödkommissionensärskilda beslutoftadocktillämpas tas avsom

andrafinnsverkställighetskommittéer Detolika även typer avav
EU-beslut.grund förjuridisk

medlemsländernaönskarstatistikuppgifter EUandraFör avsom
överenskommelser. Isig frivilligabaserar påönskemålengäller att

ibefinner sigstatistiksamarbetetdetta påfall berorvissa ettatt upp-
byggnadsskede.

vilkaöversiktlig bild påsammanställningen nedanI avges en
statistik.tyngd vad gällerlagt sinhittillsEU-samarbetetområden

publikationdetaljeradSammanställningen bygger på avsevärt meren
medlem-ansökervisa de ländergjort förEurostat att omsom nusom
Uppdel-statistiksamarbete.gäller avseenderedanvadskap i EU som

i Eurostatseller rubriker densammaområdeniningen är som
områdesin-med deninte alltidochpublikation gängsestämmer

i Sverige.delningen
överhuvudtaget finnsdetdärstatistikområdensåväl antalet ettAv

grundjuridiskbygger pådemoch andelenEU-samarbete somav
sammanställningenAvprioriterat EU.hittills varitframgår vad avsom

både vaddominerar starkt,ekonomisk statistikdetframgår äratt som
juridiskt tvingande.dessaoch andelenantal områdengäller ärsomav

makroekonomiskkategorier:istatistik indeladEkonomisk är tre
handelsbalans,statistik angåendeochföretagsstatistikstatistik,

dessafinansiella indikatorer. Avoch ärbetalningsbalans monetärasamt
juridisk grund.harområden, 28med 32företagsstatistik störst varav

Övriga ekonomiskadenefterkommer långtstatistikområden
Jordbruk,EU-samarbetet.omfattningen inomgällerstatistiken vad

med del-området 25fiskeri detskogsbruk och störstautgör näst
jordbruksstatistikensvenskagrund.juridisk Denharområden, 13varav
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påverkats mycket starkt EU-medlemskapet. påhar Den väg attvarav
Sverige ökad tyngd med anledning EU:sprioriteras ned i fick avmen

jordbruksområdet.starka påengagemang
sammanlagt 20Under rubriken befolknings- och socialstatistik finns

dessastatistikområden kommit inom EU. Av äröverens omsom man
frivilligaknappt hälften juridiskt tvingande, övriga bygger på överens-

statistikområdenkommelser. Under denna rubrik finns antalett som var
Sverige.statistikområden bland i Häroch i sig är annatstoraegnaen

levnads-arbetsmarknad, utbildning, kultur,finns såväl befolkning,
villkor m.m.

omfattar flera områden finnsden kallas statistikI somgrupp som
ingår statistiktotalt statistikområden, har juridisk grund. Här21 9varav

teknologi.miljö, regioner och geografi vetenskap ochsamtom
klassiñceringar,finns områden där samarbetet10Dessutom avser

datasäkerhet och insynsskydd för statistiska uppgifter. Avregister samt
områden juridiskt bindande. områden underdessa 9 Dessaär grupperas

rubriken statistisk infrastruktur. sammanställningen nedan.Se
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statistikEU-gemensamomfattningenSammanställning avav
medVaravAntal

juridiskstatistik-
områden grund

l 6051TotaltstatistikEkonomisk

Makroekonomisk statistik
Räkenskaper

miljöräkenskaperochräkenskaperKvartalsvisa
räkenskaperFinansiella

medelrörandeStatistik egna
Prisjämförelser
Företagsstatistik
Industri
Energi och råvaror

distributionHandel och
Transporter
Kommunikation
Turism
Tjänster

betalningsbalans,handelsbalansangåendeStatistik
indikatorerfinansiellaochmonetära
indikatorerfinansiellaochMonetära

Handel med varor
betalningsbalansochmed tjänsterHandel

bNTotaltfiskeriskogsbruk ochJordbruk,
och landskapMarkanvändning

strukturJordbrukets
och priserordbruksinkomsterJ

grödorProduktion av
produktionAnimalisk

törädlingsindustñjordbruketsStatistik över
Skogsstatistik
Fiskeristatistik
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|| områden Totalt 21 9Statistik omfattar flerasom
för miljönStatistiska uppgiñer och indikatorer 1

information 8 8Regional och geografisk
teknik 4 0Vetenskap och

rBefolknings- Totalt 20 9och socialstatistik
3 lBefolkning
2 2Arbetsmarknad
2 2Utbildning
l lKultur

och konsumentskydd 3 3Hälsa, säkerhet
och levnadsvillkor 4 0Inkomstfordelning

2 0Socialt skydd
Övrig sociala förhållanden 3 0statistik om

| Totalt 10 9infrastrukturStatistisk
6Klassiñceringar 5

Register l
statistiskainsynsskydd för 3 3Datasäkerhet och

uppgifter
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statistikomådetxAntal

StatistisklbmagrafiskOWTåbSÖVHSHÖ- ochJordxukstatistikEonorrisk
infrastrudusocialstatistkdandestatistkskogsbnk,fiske

sammanställningar:FörovanståendeKälla
1998.Compendium, EurostatStatistical Requirements

imedlemskapansökerfor ländergjort deharEn listning Eurostat omsom nusom
EU.

synpunkter i EU-svenskaförGehör8.3

arbetet:

ochflera olika nivåersker påinomstatistiksamarbetet EUDeltagandet i
deninblandade. Detfrån Sverige ärantal ärett stort avpersoner

någorlundaskaffa sigvidareinte möjligtanledningen att utan en
ske ihel delinflytandet.svenska Enbild detallsidig över uppges

insyn.utanförarbetsgrupper Eurostats

Arbetsgrupper

olikautarbetandearbetet,förberedandedel detEn t.ex.stor avav
därarbetsgruppersker istatistikaktiviteter,förslag gemensammaom

iSverigestatistikområden deltar.inom olika är representeratexperter
från SCBdärantal arbetsgrupper. De representanterett stort grupper

producent åtellerstatistikansvarigmed, antingenhar varit ensomsom
under 1998till drygt 80uppgickmyndighetstatistikansvarigannan

tiondel dessaomkring mötenIfördelat på drygt 150 möten. aven
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myndigheter.deltog för andra statistikansvariga Deäven representanter
inblandad detarbetsgrupper där SCB på något ärsätt utgör stora

flertalet.
mindre antalfinns olika arbetsgrupper.Det Etttyperen par av

inomhar blivit tilldelade formell beslutsmakt avgränsatettgrupper en
verkställighetskommittéer. sigområde. kallas DetDessa rörgrupper

för generellt beslututforma beslut inomhär ettatt ramen mer somom
fattas ingafattats ministerrådet. det flertalet arbetsgrupperI storaav

iarbete utförs i dessa, ochformella beslut. Det ävensom
verkställighetskommittéer det inte fråga verkställighets-ärnär ettom

och syftar till förankra och stödjaärende, informelltär att
tidigt stadium.kommissionens utvecklingsarbete på ett

har deltagit i statistikarbets-Enligt intervjuer med svenskar som
för dem få gehör för sinainom har möjligheternaEU attgrupper

varit mycket starkt styrdaökat med tiden. Från hasynpunkter att av
hänsyn tillordförande har det med tiden tagits alltEurostats mer

beskrivningmedlemsländemas synpunkter på Förmötena. en av en
nedan.enskild arbetsgrupp, se

alltid fåtal fall detleds i principArbetsgruppema Eurostat. I ärettav
för ordförandeskapet, vanligen idock enskilt medlemsland stårett som

ställning området. givetvis starkarekraft sin ledande på Detta gerav
ordförandeskapettill inflytande. Sverige står för imöjligheter en

kvalitetsarbete.arbetsgrupp verkställighetskommittérelativt omny

statistiskaför det SPCKommittén programmet -

generaldirektörer förmellan EU-ländemasnivåNästa utgörs mötenav
kallasde centrala, nationella statistikbyråema. SPCDetta möte -

detStatistical Committee, svenska kommittén förpåProgramme
flestastatistiska kommitté, deltar i deDet ärprogrammet. en som

och diskuterar frågor detverkställighetsbeslut övergripandesom om
ochstatistiska Kommitténs sammansättningeuropeiska systemet.

iarbetsuppgifter regleras i särskilt EU-beslut. Inför mötenett
alla berördakommittén samlar SCB in synpunkter från

frånstatistikansvariga myndigheter regeringskansliet.samt

Ministerrådet

nivån ministerrådet. fattas beslut efteregentliga beslutandeDen Härär
ministerrådets arbetsgrupp för statistikfrågor.förberedande arbete i I

frånrådsarbetsgruppen Sverigerepresenteras representantav en
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dessaInförstatistikexpert.stödmedoftastregeringskansliet, av en
statistikintressenter.berördamedståndpunktsvenskberedsmöten en

förhandlings-ibeaktadevälblivithittillsståndpunkter harSvenska
svenskadentill dettaanledningarna ärHuruvida attarbetet.

ellerflestadedelasbörjanfrånredandenståndpunkten omär avsom
ochdiskussions-vidframgångsrikvaritSverigeden är att

vidareförhandlingsbordet går inte avgöra.att utan
tid ilångunderförberettsharförslagkanministerrådetI ensom

Ändringen förlagetsexempelviskanändras.SPCbl.a. avse
innebäraocksåkan atttidsplan. Deneller dessdetaljeringsgrad

falli mångaändringartill attAnledningen ärheltförslaget stoppas.
snabbadetaljerade ochorealistisktönskarförslagi sittkommissionen

harordförandeskapetinneharlanduppgifter. Detstatistiska somsom
påverka.möjlighetersärskildaregel att

EU-samarbetetaktivt i ärdrivitharSverigeExempel frågorpå som
registerdata.utnyttjandeökatochkvalitetsutveckling av

employment"Workingarbetet EurostatsfrånExempel i group on
"statistics

arbetskraftsundersökningardenarbetsgruppexempel på ärEtt omen
statistik-del dettaSverigesstatistics. För är ett"employmenteller

SCB:sPersonal frånstatistikansvar.under SCB:sfallerområde som
arbetskraftsunder-särskiltarbetsmarknadsstatistik,förprogram

inbjudenSverigedåtidenalltsedanideltarsökningar, somvargruppen
olikadeharmoniserapågåriArbetet attEES-deltagare. utgruppen

jämförbarfåförarbetskraftsundersökningar attmedlemsländemas
ochundersökningarnaförbättra atthandlarstatistik. Det även attom
projekttillfälligtingetsåledesbehov. Detefter ärutveckla dem nya

viddiskuterasfrämstbestående. Detupplevsutan somvaragruppen
destatistiskt/tekniskafrämstförutsättningarvilkaärmötengruppens

föreslagit. Dethar ärgenomföra det Eurostatländerna harolika somatt
arbete.förunderlagenutarbetarregel Eurostat gruppenssom

andramångadeltar. FrånSCB-personalSverige detFrån är som
statistiker.någonochministeriumfrånbåde någonländer deltar ett
avhandlasstatistiska/tekniska frågoralltframfördetEftersom är som

finnsdetintevanligtvisfrån SCB attdeltagarnasvenskaupplever de
påanvändaresynpunkter hos t.ex.sinaförankrabehov attav

inne-diskussionernaIblandmyndigheter.och rördepartement mera
enkätställa iviktigastvilka frågor attaspekter, ärhållsliga ent.ex. som

inombördefmitionema etteller hur görasmed begränsat utrymme
kommit harhittills har rörtfrågorinnehållsligasakområde. De uppsom
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områden vilka de svenska deltagarna har kunnat konsultera ettom
inom SCB, i sin har kontakt med statistik-annat turprogram som

ansvariga sektorsmyndigheter.
Information till andra intressenter i Sverige arbete ochom en grupps

överenskommelser sker s.k. 24-timmarsrapporter, minnes-genom
anteckningar från Eurostat och information vid SCB:sgenom program-
råd inom statistikområdet. Informationen dock inte allmänt till-är
gänglig. 24-timmarsrapportema, skrivs deltagarna från SCB,som av
läggs på SCB:s interna webb-plats. Minnesanteckningama,ut som
skrivs någon från Eurostat, skickas till dem harrepresentantav som
deltagit i webb-platsDen SCB i sinmötet. samordningsroll hållersom
på förbereda för aktörer i det svenska statistiksystemet, SAM-att
forum, kommer dock bidra till fler får möjlighet läsa 24-att att att
timmarsrapporter och minnesanteckningar. SAM-forum kommer bliatt
tillgängligt för regeringskansliet, statistikansvariga sektorsmyndigheter
och SCB.

De svenska deltagarna upplever arbetet i denna fungeraratt grupp
bra och de får gehör för sina synpunkter. Tidigare detatt ett gott var
vanligt inteEurostat brydde sig så mycket medlemsländemasatt om
synpunkter eller förslag. Efter slog ord-protester mot ett mötena
föranden från ofta fastEurostat arbetet skulle gå vidare i enlighetatt
med Eurostats förslag. Ofta innebar detta medlemsländerna sedanatt
levererade data till Eurostat inte stämde med det överenskomna.som
Med tiden har dock ländernas synpunkter börjat allvar,påtas mer
liksom länderna har börjat EU-samarbetet på allvar.ta Manmer
upplever ordföranden från Eurostat lyssnar ländernaspåatt synpunkter.

vissaI fall leder diskussionen till omröstning.
Ett exempel fråga där de svenska deltagarna fått gehör för sinaen

synpunkter Sverige kan fortsättaär med samla in uppgifter sittatt påatt
exempelEtt på frågasätt. där Sverige fick avkalleget på sinaen ge

synpunkter rörde beslut vilken åldersindelning skulleett om som
tillämpas.

detNär gäller detaljfrågor teknisk karaktär kan sägas attav gruppen
fattar beslut. övriga frågorI karakteriseras dess arbete bäst ettsom
utarbetande underlag för SPC, eller möjligen ministerrådet, fattaattav
beslut Dessa beslut kan i fonn kommissionensgöras ellert.ex.om. av
rådets förordningar.

För Sveriges på SPC-nivån, SCB:s generaldirektör,att representant
ska ha kunskap de svenska deltagarnas arbete och inställning påom
den lägre nivån, kallas dessa inför SPC-möte till generaldirektörenett
för informera honom. Praktiskt sköts denna samordningatt SCB:sav
internationella sekretariat, del Tillsynskansliet.ärsom en av



203Statistiksamarbetet EUinom1999:96SOU

kontaktvägarreguljärafinns ingapolitiska nivån,Vad gäller den
iberörda departementochsvenska deltagaremellan arbetsgruppens

hörtregeringskanslietfråntillfälle harVidSverige. något representant
förförutsättningarpåderasarbetsgruppsdeltagamade svenska synom

specifikt förslag från Eurostat.ett

U-uppdragE

åtainom EUstatistiksamarbetetinflytande på ärha attEtt sättannat att
uppdrag.fått antalanbud ochpåhar lämnatuppdrag SCBsig EU. ett

gjort det.hittills intesektorsmyndighet harstatistikansvarigNågon

EUi SverigeSamordning8.4 gentemot

internationelladetförmyndighetstatistikansvarigVarje ansvarar
uppgifthar istatistikområden. SCBsitt/sinainomstatistiksamarbetet att

detSverige EU. Dettaisköta samordningen görsgentemot av ovan
Tillsynskansli. Arbetetsekretariat inom SCB:sinternationellanämnda

därdeltagandet i SPC,det svenskasamordningomfattar främst rörsom
internationellageneraldirektör. DetSCB:sSverige representeras av

ochberörda SCB-programregeringskansliet,sekretariatet informerar
derasoch bersektorsmyndigheterstatistikansvarigaberörda om

dagordning.punkter på SPC:sinför relevantasynpunkter
besökt alla SCB-programhar bl.a.internationella kanslietDet som

sektorsmyndigheter.statistikansvarigaoch vissaberörs EU ävenav
informeraEU-pärmockså utformathar attMan omsom avseren

för EU-anmäla sitt intressetilldet gåroch hurEU-samarbetet attom
uppdrag.

tillinformationsspridningomfattarSamordningsarbetet även
regerings-tillrapporteringandramyndigheter EU-möten,berörda om

informationmängdomfattandemycketkansliet Det är somenm.m.
till berördaspridsdelarrelevantafrånkommer Eurostat, varav
beräknasSAM-forum,nätverketelektroniskamyndigheter. tasDet som

statistikansvarigaförunderlättakommeri drift under 1999, att
EU-samarbetethelhetsbildskaffa sigvillmyndigheter överensom

statistikområden.inom alla
skrivs minnes-deltarSCB-personaldärde EU-mötenFör

på SCB:släggsDessa24-timmarsrapporter.fonn s.k.anteckningar i av
PåSAM-forum. SCB:sfinnas ioch kommerinterna webb-plats att

aktuella femårs-SPC-material, Eurostatsfinnswebb-platsinterna även
ocharbetsgrupperoch information möten.omprogram
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Överblicken täcker den deI där inblandadSCB är

Samordningen har dock iEU brist samordningenrörsom samma som
andra frågor, aktiviteternämligen den i endast omfattar däratt stort sett
SCB inblandad. Någon samlad överblick samtliga statistik-är över
ansvariga myndigheters deltagande i och synpunkter statistik-på
samarbete inom finns därför inte. dock inblandad denEU SCB i allraär

delen det svenska deltagandet i statistiksamarbete.EU:s Detstörsta av
saknas liten del det deltagandetsvenska i arbetsgrupperärsom en av

statistik, nämligen arbetsgrupper där endast frånrepresentantom en en
sektorsmyndighet deltar. Liksom vad gäller SCB:s samordning i övrigt
har bristen här med mandatet för samordnings-SCB:säven göraatt att
insatser vad gäller områden och aktiviteter där inte inblandadSCB är
varken statistikansvarig eller producent upplevssom som som
otydligt.

GenomförandekommitténsI betänkande sades samordnings-om
uppgiften EU:gentemot

Inom för förvaltningsuppgifterSCB:s skall enligt Genom-ramen
förandekommitténs bedömning ligga samordna kontakternaatt
mellan EG/EU, regeringskansliet de olika beställaransvarigaoch
myndigheterna.

Kommittén SCB ska fungera central informations-attanser som
punkt clearing house för svenskt vidkommande vad gäller det
internationella statistiska samarbetet. kan därvid ändamåls-Det vara
enligt initiativSCB till forum där för samtligaatt tar ett representanter
beställarmyndigheter ingår.

I SCB:s regleringsbrev för tydligare1997 uppdragett attgavs ge en
överblickande bild det svenska deltagandet i EU-samarbetet tillav
regeringskansliet. uppdrogsHär att kortfattat redovisa vilketSCB
statistikarbete pågår inom EG-kommissionens arbetsgrupper.som
Redovisningen skall omfatta bedömning vilka ekonomiska ochen av
andra konsekvenser arbetet förväntas få. SCB skall därefter halvårsvis

viktigare förändringar i pågående arbete och vilkarapportera nya
initiativ tagits sedan föregående rapportering.som

Som följd detta uppdrag överlämnar SCB två gånger åreten av om
kortfattad beskrivning EU-samarbetet till regeringskansliet.en av

Svårigheten inkludera de fåtal aktiviteter där SCB inteävenatt är
inblandad kvarstår dock.

En överblick och samordning helheten viktig fördelsöver är attav
bidra till alla svenskar deltar i EU-samarbete på olika nivåer haratt som

god kunskap helheten, dels för Öka deras möjligheteratt atten om
förankra sitt arbete hos andra intressenter i Sverige.
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förankringstatistiskrespektivePolitisk, ämnes-

i EU-instanserolikaSverige ibörfrågaI representerasomom vem
svårtibland attkansvårigheter. Detiblanduppstår t.ex.samarbetet vara
behöversakkompetensoch/ellerstatistik-vilkenbedöma som
bli bästskallfrågaförarbetsgrupper atti Eurostats enrepresenteras

ibland frånocksåfinnsdeltagandeochförankringBehovförankrad. av
behandlas ireglerochfrågorövergripandeviktigaregeringskansliet när

SPC.
fram-mindreavvägningsproblemdessablirländerandravissaI

denämnesexpertisstatistikexpertis,såväleftersomträdande som
ministerium.inompolitiska insynen ettryms

harSCButanfördeltagande från representanterökatFrågan ettom
ochkontakt-utvecklatmedutsträckning etthittills i ersattsstor

medkontakterrelativthar tätainformationsutbyte. SCB t.ex.
deochmellan SCBkontakternagällervadregeringskansliet och

harEU-samarbetetberörssektorsmyndigheterstatistikansvariga avsom
med tiden.ökatinformationsutbytet

framgått:följandebl.a.påverkan harkapitel EU:s8Av om
fåttområdenpå flerahar storainom EUStatistiksamarbetet-

statistiken.svenskaför denkonsekvenser
möjligheternafrämstpositivtpåverkats attharStatistiken genom-

ökat.statistik harländersandrajämförelser medgöraatt
vissabl.a.negativt attpåverkatsharStatistiken genom-

upphört.harstatistikkällor
gehörfåi arbetsgrupperdeltagaresvenska attförMöjligheterna-

ökat.successivthar
ochkvalitetsutvecklinggälltframföralltharinflytandeSvenskt-

registerdata.utnyttjandeökat av





2071999:96SOU

statistiksystemländersAndra9

andravissahosegenskaperdelkortfattatbeskrivskapiteldettaI en
uttömmandeifrånlångt utanBeskrivningen ärstatistiksystem.länders

uppfattatharutredningenförhållandende sominriktas som
svenskamed detjämföragällerdetoch relevanta attnär nyaintressanta

systemet.
främstländerenskilda ärbeskrivningenförKällor av

antaltillskickatharutredningen ettenkätresultaten somav en-
länder,

ofOrganizationheter1993från Eurostatpublikation somen- Communityof the EuropeanCountriesMembertheinStatistics
ividstatistikchef Eurostatf.d.Als,Georgesskrivenoch är av

Luxemburg.

Englandl

decentraliseratEtt system

starkadenstatistiksystemet ärengelskadetförUtmärkande
ochstatistiklaggenerellavsaknadendecentraliseringen, enav

90-talet,börjanoch80-taletunderåtminstone avbetonandet, av
statistik-primäradenallmänheten,frånskillnadtillregeringen, som
statistik-olikahurpräglatidagutseende äranvändaren. Systemets av

såväldelenför den störstafram. Ansvarharhistoriskt avbehov växt
ochsakministerierantalpåsprittanalys stortettproduktion ärsom

sakmyndigheter.underliggande
skäl,historiskaförutomspridningen är,till denAnledningarna stora

liggerpå såstatistiken sättfördelen iuppfattade attdenframförallt
statistik-medTjänstemännenstatistikkällor.ochanvändarenärmare

respektiveinomhandläggareandramedsidavidsidaarbetaruppgifter
informationvilkentillväldärigenomoch känner somministerium

kommerDärtillsakområdet.iväl insattaallmäntbehövs ärsamt

enkätsvarpublikation ochförutom EurostatsEngland haravsnittetFör om
källa.fungeratvid ONSChurchskriven Jenny somdessutom uppsats aven
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det troligt det budgetmässigtargumentet äratt läggsatt påmer resurser
statistikservice varje ministeriumnär eller myndighet har denna
funktion inom sig all statistik lågän inom samlad organisation.om en

finnsDet dock sedan tidigare centrala statistikorganäven och en
viss centralisering har skett de allra åren. 1941 skapades isenaste
samordningssyfte Central Statistical Office CSO. På 60-talet bildades
två centrala byråer för insamling och produktion statistik företagav om
och hushåll. Ett för alla statistiktjänstemängemensamt inom denamn
olika ministeriema och myndigheterna infördes också: Government
Statistical Service GSS.

Den uppenbara risken med ha statistiken inom ministeriemaatt är
dock risken för politisk påverkan på statistiken. Bl.a. sådana farhågor
har lett till vissa förändringar i systemet.

Trovärdighetsprobl em

Under Thatchers regering gjordes besparingar på den statliga
statistiken, liksom på andra områden för statliga aktiviteter. En
regeringsrapport uttalade statistisk information skulleatt avseddvara
för regeringens behov för allmänhetensän användande. Isnarare
enlighet med på regeringen den allra främsta målgruppensynen som
för statistik ansåg minskade aktiviteter frånatt sida ocksåstatensman
borde innebära regeringens behov statistikatt minskade.av

Nedskärningarna på statistikens område ledde dock till tvivel på
statistikens trovärdighet och oberoende från politiken angående bl.a.
arbetslöshetstalen och konsumentprisindex och till kritik.

I försök förbättra läget Centralatt Statistical Officegavs en mer
oberoende Avståndet mellan dessstatus. chef och ministrarna ökades
och den centrala byrån för företagsstatistik slogs ihop med Central
Statistical Office. 1995 GSS Code of Practice för officiellutgav en
statistik riktlinjer för hur statistiska undersökningar börsom anger

för Åretpålitligagenomgöras och oberoendeatt resultat. därpåge
gjordes ytterligare i centraliserande riktning:ett steg Central Statistical
Office och centralbyrån för hushållsundersökningar slogs ihop till
Office of National Statistics ONS, vilken den nuvarandeär centrala
instansen. Personalen på ONS omkring hälftenutgör samtlignu av
personal inom det kollektivet Governmentstora Statistical Service
GSS, där de övriga finns på ministerier och myndigheter.

Den labourregeringen, kom till makten 1997, har lagtnya som ett
tryck på återupprätta förtroendetstort föratt statistiken bl.a. attgenom

betona officiell statistikatt viktigt instrumentäven är för med-ett
borgarna, exempelvis i deras granskning hur makthavarna sköter sigav
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tillförslagfå framutredningar förtillsätta attoch attgenom
olikamedalternativolikaföreslagitharUtredningamaförbättringar.

denbeslutpolitiken. Någotstatistiken frånseparationgrad omavav
fattats.inteharorganisationenframtida ännu

Samordning

starktdettaifunktionernasamordnandeländer deandraJämfört med är
faktumdetsidankarakteristika, vid attNågraspridda system avsvaga.

sammanhållande ochför dendockgällercentraltdet finns ett organ,
till derekryteringenväsentlig sådanfunktionen.samordnande En är att

producerarför ochmyndigheterministerier ocholika ansvararsom
detillrekryteringenliksomenhetligtochcentraltstatistik skerofficiell

dock inte,rekryterade kommerregeringstjänstemannaposter. Deflesta
vid ochutbildningfrån ochnedan ettFrankrikei se sammaensom

relevantaandraellerstatistikstuderatharuniversitet utansamma
000dealla ca 5Kollektivetuniversitet.vid olika personerämnen av

kallas,myndigheterochministerierinommed statistikarbetar somsom
Rörlighet inomGSS.ServiceStatisticalför Governmentnämnt,

vanligtocharbetsplatserna ärolikamellan de uppmuntraskollektivet
förekommande.

till-kommittéerdeverkansamordnandemedfaktor ärEn somannan
statistik-koordineraföranvändare ochmedsamrådaför attsätts att

ministeriumvarjeministerier. Dessutomolika görinomarbetet en
undvikaemellan förministerierdiskuterasbrukar atttreårsplan som

ministerietsdetdockdetplanerdessadubbelarbete I är egnam.m.
fåttPracticeofiCoderiktlinjernaDärtill harbehov väger tyngst.som

roll.viktigen

Övrigt

itydligtisär likahålls inteuppgifteradministrativaochStatistik som
fårstatistikorganisationenEngland detTyskland. I tvärtomär somt.ex.

liknande.folkbokföring ochihålla även
statistikkravhur EU:senkätfrågautredningenspåsittI omsvar

innebär vissadetstatistiken betonasengelska attpåverkar den trotsatt,
under-starkt. Manpositiva sidornadeomprioriteringar, överväger

statistikenengelskadengjortEU-inflytandet harstryker meratt
jämförelser,internationellatillmöjligheterökadeanvändbar genom

användarna.förprioritethar högnågot som
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9.2 Nederländerna

nederländskaDet statistiksystemet i det totalt centraliseratär närmaste
och, jämfört med många andra länder, mycket välorganiserat. Det
statistiska centralbyrån för i det all statistik, mednärmasteansvarar
undantag för den finansiella statistik faller på Centralbankens lott.som
Centralbyråns generaldirektör vanligtvis med bakgrund iär en person
den akademiska forskningsvärlden, vilket väl medstämmer synen
centralbyrån vetenskaplig institution. mycketEtt ärstortsom en ansvar
kopplat till generaldirektören.

Denne måste dock underställa byråns arbetsplan till centralen
statistikkommission Centrala kommissionen för statistik och
behöver sin ministers bistånd för genomföra undersökningar.att nya
Kommissionen består omkring 12 från olika användar-av personer
kategorier. assisterasDe rådgivande kommittéer för frågor rörav som
enskilda ämnesområden. Ministerier vill genomföra statistiskasom
undersökningar skall informera den centrala statistikkommissionen om
detta.

problemEtt för statistiken i Nederländerna undersökningarär att
riktade till hushåll och företag vanligen får mycket låga svarsfrekvenser
beroende på folklig motvilja lämna individuppgifter.mot att uten
Eftersom landet, till skillnad från Sverige och Danmark, inte hart.ex.

går effekterna detta problem inte reduceraattpersonnummer av genom
samköra olika administrativa register.att
Den nederländska statistiska centralbyrån uppskattar omkring tvåatt

tredjedelar dess arbete reglerat eller påverkatär EU. Byrån harav nu av
inte fått några anslag för EU-kraven.extra Några mindremötaatt
neddragningar har behövt andra områden för klaragöras dessa,att

det har hittills klarats effektivitet.ökadmesta Numen genom anses
dock dessa möjligheter uttömda och eventuella EU-kravattvara nya

ställer krav på kostnadskrävande anpassningar, följdert.ex.som ettav
inte kommer kunnanytt momssystem, att göras utan extra resurser.

9.3 Danmark

Två kärmetecken för det danska statistiksystemet det starktär att är
centraliserat och använder sig mycket administrativa registeratt man av
för effektivisera produktionen.att

Danmarks Statistik den centrala myndigheten förär dansk statistik-
produktionen och ansvarig för samordningenär all officiell statistik.av
Produktion allmän samhällsbeskrivande statistik utanför Danmarksav
Statistik förekommer endast på fåtal områden t.ex. statistikett om
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förÄven stårmyndigheterandrafalldeiforskning.ochfiskehälsa,
samordnings-StatistikDanmarksför registereller ärproduktion

Danmarksmedförhandlaålagdamyndigheteransvarig. Andra är att
statistiskbearbetaochsamla ingällervadplanersinaStatistik attom

håll förolikapåÄven finnsregisterdegällerdetinformation. när som
StatistiksDanmarkstillskall hänsynadministrativa syften tasolika

ändamål.statistiskaförbehov
Statistik,Danmarksenligtcentraliserat är,medFördelar systemett

resursutnyttjande,effektivttillbidrardet ettatt mer-
överblickskaffa sig överanvändarnaförlättare attdet är enatt-

ochstatistikutbudet
vidrepresentationsproblemenochsamordnings-minskardetatt-

samarbete.internationellt

många ärEU-rättsakter,109berörsStatistikDanmarks varavav
danskadendelomfattarbindningamarättsliga storbindande. De aven

beräknasframåtochinnevarande år attFrånstatistikproduktionen.
inomklarasinte kommerEU-kraven attimplementeringen av

anslagsramama.omprioriteringar inomelleranslagexisterande genom
identifieraförutredningsarbeteinternt attpågårnärvarandeFör ett

konfliktikommaläggaskanämnesområden utan attstatistiska nersom
DanmarksmedellerlagstiftningnationellEU-lagstiftning,sigmed vare

statistikförpliktelser.överordadeStatistiks

Tyskland9.4

mycketdetstatistiksystemettyska ärdetförutmärkandeDet mest
miss-finnsochfunnitsTyskland har storintegritetsskyddet. Istarka en

intevilketindividuppgifter, ärpåbyggerstatistiktänksamhet mot som
skrevsstatistiklaghistoria. Enlandetstankemedförvånande ny

intefolkräkning 1981planeradBakgrunden till denna1987. somenvar
dom-administrativahögstatill denklagademångaeftersomblev av,

dåvarandedessifolkräkningeninnebardom 1983stolen attvars
tillkom.statistiklagendenochgodkändesinteutformning att nya

dessochländersandramångadetaljerad änlagDenna avsevärtär mer
statistikfientlig.relativtanda är

enkät-påkravhårdamycketställerintegritetsskyddetstarkaDet
Uppgifts-eller företag.individertillsigriktarundersökningar som

detprincipengrundläggande ärattregel. Densaknaslämnarplikt som
Endasteller inte. närvillhanväljaenskildedentill enatt svaraomupp

under-Mångauppgiftsplikt.föreliggeruppfylldavillkorlång rad är
enkätundersökningarfrivillighet. Nyapåi ställetsiggrundarsökningar



Andra statistiksystem212 länders SOU 1999:96

imåste planeras mycket långt i förväg eftersom de måste godkännas
form lag. Vissa uppgifter i enkätundersökningar måstesamlasav
inom ochrelativt kort tid förstöras. Vidare hålls administrativa dataen
statistik isär imycket starka regler. det tyskaDetta gör systemetattav
många situationer tillmindre flexibelt och svårtär att anpassa nya
statistikbehov.

Statistiken i koncentrerad.Tyskland operationellt relativt Detär sett
dedet nationella statistikinstitutet Statistisches Bundesamt ochär

olika regionernas statistikbyråer har monopol enkätunder-påsom
sökningar. Endast vissa delar den officiella statistiken producerasav av
andra dessa. viss ekonomisk statistik Bundes-sigDetän rörorgan om
bank, arbetsmarknadsstatistik arbetsmarknadsinstitutet,det federala

viss Geografisktoch jordbruksstatistik. ärsamt setttransport-
statistiken decentraliserad, det Statistisches Bundesamtäven är somom
har för statistiska undersökningar genomförs på korrektansvaret att ett

nationella statistikinstitut kan dock inte tvinga regionerna tillDettasätt.
något vilket innebär samarbetet med dessa formen diplomatiatt tar av
och övertalning instruktioner. Statistisches Bundesamt äränsnarare en
oberoende myndighet inom inrikesdepartementets område och servar
alla ministerier.

9.5 Frankrike

franska centrala statistikinstitutet lINSEE- 1Institut National deDet
Statistique des études économiques skiljer sig på två väsentligaet

punkter från länders:många andra
det producerar ekonomiska studier och ochprognoser-
det de de statistikeruniversitet majoritetendenäger stora avsom-

arbetar i statistiksystemet ifrån.kommersom

Statistiksystemet relativt Statistikenheter har underdecentraliserat.är
åren utvecklats inom flera ministeriet, exempelvis ministeriemaolika
för jordbruk, industri, arbete, miljö. detta decentraliseradehälsa och I

har lINSEE koordinerande roll. LINSEE och andrasystem en
statistikorgan beslutar sina efter konsultation med sinaom program
användare. Koordinationen dessa konsultationer görs ettavav
nationellt råd för Conseil national destatistisk information CNIS -
linfonnation tillhandahålls lINSEE.statistique, sekretariat avvars

Enligt lINSEE koordination och relationer mellan statistikorganär
självklaratvå nackdelar i decentraliserat Svårighetemaett system.

minskas dock det utbildningssystemet underlättarav gemensamma som
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medfördelarTvåolikamellan storasigstatistikerfår röraatt organ.
nackdelarna:decentralisering uppvägaanses

utsträckttillfredsställs nätochuppfattas ettbehovanvändarnas av-
producenter,av

enkätunder-uppgifter kanadministrativa ersättafrånresultat-
uppgitslämnarbörda.kostnad ochminskarsökningar

Finland9.6

dendelförcentralbyrån storstatistiskafinska avDen ensvarar
delenresterandeDenomkring 75statistiken, procent.officiella

debaserad påframför alltmyndigheter,andratjugotalproduceras ettav
beslutade1994sysslor.administrativasinaförbehöverdata de

skaStatistikencentraliserat.skulle bli änparlamentet systemetatt mer
skäl försärskildafinnsdet intecentralbyråntillcentraliseras enom

lösning.annan
inklusivekoordineringsroll,starkmycketvidareCentralbyrån har en

EU-medlemskapetredskap.grundläggandeandraochklassiñceringar
arbetedetkoordinerarcentralbyrånroll;dennastärktytterligarehar

EU:smyndigheter rörandraoch påministerieriutförs somsom
statistikaktiviteter.

medförtochstarktvaritharstatistikenpåEU-inflytandet
uppgifts-ökadstatistik,utvecklingharmoniseringsarbete, nyav

statistikområden.allainomsamarbeteochföretaglämnarbörda för
inedskärningartilldelats. Ingaochkrävtshar annanUtökade resurser

krav.följd EU:shittills behövtsstatistik har göras avsom

Norge9.7

SSBsentralbyråStatistiskcentralbyrånsstatistiskanorskadenI -
insamling,tilltilläggviktigtingår,från ettuppdrag staten som

forsknings-delhelstatistik,förmedling ävenochproduktion, enav
mycketfinnsämnesområdenpå flera ettdetinnebäruppgifter. Detta att

vilketanalysen,ochstatistikenmellansamarbetestarktochnära
värdefullt.upplevs som

forskningsrådfrånpublikation Norgesfärsk2 avsnittet NorgeKälla för är enom
behandlarPublikationen1998.forskningsinstitutter""Evaluering anventeav

forskningsinstitut,olikafembehandlarDenstatistiksystemet.norskainte det
inräknatsSSBbedrivs inom ett.forskningden somsomvarav
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Det gäller främst, inte enbart, forskning derörmen som
makroekonomiska modeller används för ekonomisk styrning ochsom

kopplad till bl.a. nationalräkenskapema,är forskning kan "gesom som
tillbakaverkningar på statistiken och leda till bättre utnyttjandeett av

i statistikproduktionen och högre kvalitet på statistik-resurserna
produkterna

.Även i vissa andra länder, Frankrike, har dettanämntst.ex. som
ämnesområde organiserats annorlunda andra det gällerän när
kontakten mellan analys och statistik, med anledning de tvåav
verksamheternas ömsesidiga beroende varandra.av

För del harNorges denna relativt ovanliga organisation delvis
Ändahistoriska och personella skäl. sedan SSB:s inrättande har det

bedrivits viss forskning inom byrån. På 50-talet inrättades särskilden
forskningsavdelning, chefer bidrog till verksamheten Iatt växte.vars
den publikation utredningen har källa beskrivs denanvänt som
ekonomiska forskningens betydelse för statistikproduktionen:

Speciellt nationalräkenskapsforskningen blev viktig för byråns
forskningsñlosoñ: det forskarnaHär utifrån på hurvar som en ny syn

empiriskt skulle studera de empiriska sammanhangen i ekonomin,man
drev fram insamling och sammanställning grundläggande statistiken av

sedermera korn dominera både statistikproduktion, makro-attsom
ekonomisk forskning och politisk debatt.

finansdepartementetDet den viktigasteär användarenärsom av
forskningen vid SSB. publikationenI beskrivs förhållandet mellan
finansdepartementet och SSB så:

På många har kunnatSSB betraktas Finansdepartementetssätt som
utredningsavdelning i till andra departementalamotsatssom
utredningsavdelningar inte har blivit uppslukad de dagligaav
aktiviteterna, har kunnat hålla på sin utredningsroll tack sinutan vare
storlek och sin oberoende placering.

"Den centrala egenskapen vad gäller förhållandet till Finans-
departementet användare interaktionen har varit långvarigär attsom
och förväntats bli långvarig. Som användare besitter Finans-att
departementet betydande kompetens och långt på i riktningär vägen

använda SSB:s modeller på hand.mot att egen
det gällerNär effekter den kontakt mellan analys ochnäraav

statistikproduktion, SSB:s modell innebär, beskrivs situationensom
enligt följande:

Den fördel SSB har datanärhet, kommer klarast till uttryck vidav
den mikroekonomiska forskningen, där arbetet också har givit
tillbakaverkningar på själva statistikproduktionen för säkra relevantaatt

3 Evalueringen citerar SSB 1997.
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demografrskfördet ocksåharmotsvarandemikrodata. På sätt
dataproduktion.ochanalysermellansamspelforskning varit ett

makroekonomiskmellanmed närhetviktigtvarithar detHistoriskt sett
national-nationalräkenskapsstatistik. till 1991Framforskning och var

OcksåForskningsavdelningen.delräkenskapssektionen aven
detintäktsstatistik kangällerdetochmiljöområdetoch närresurs-

ochanalysverksamhetmellansamverkanpositivdokumenteras
hardatanärhetinte klartområden detandrastatistikproduktion. På är att

skillnaavgörandenågongjort

kommentarerSammanfattande9.8

användarinjlytandeCentraliseringsgrad och

gällervadcentralisering/decentralisering ansvaretGraden och typen av
Vissaländer.olikasig mellanskiljerstatistikenofficiellaför den

decentraliserat.andracentraliserat,sittbenämner system somsom
centraliserade liggerÄven i principvilkasländer äri de systern

på detandraproduktionen påoch änvissa delarvanligtvis ansvaretav
alltidintedettatillAnledningarna ärstatistikinstitutet.nationella

ansvarsspridningen,svenskadenlåg bakomdendesamma somsom
ställetikanAnledningarnaanvändarinflytande.nämligen ökat vara

använderhar ochnaturligenmyndighetpraktiska t.ex. att annanen
historiska t.ex.aktiviteter,administrativa attstatistikuppgifter i sina

myndighetnågonfram inombörjan harstatistik frånviss växt annanen
detkonstitutionella/geografiska t.ex.eller attministeriumeller något

delaråtminstoneförliknandeellerdelstaterär avansvararsom
statistiken.

andra ländervissaidockstatistikenpåAnvändarinflytande ävenär
Englandorganiserat. ärhur ettförviktigt ärsystemetargumentett

gradstarkmycketfrångåttharexempel. Där avenman
villcentraliserat Längretill någotdecentralisering system.ett manmer

medtill fördelarnahänvisning näramedalltframfördock inte gå, en
användning.ochstatistikanalys-ochstatistikproduktionmellankontakt

kapitel,andraiviktigt har,användarinflytande nämntsAtt är som
ömsesidigtfalli mångastatistikoch äranalysmedbl.a. göra attatt

detmärkas pådettamångastarktSärskiltvarandra.beroende anserav
modeller,ekonomiskanationalräkenskaper,området, medekonomiska

ispeciallösningarfått olikaharområdedettaJustprognoser m.m.
olika länder.
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Norge och Frankrike exempel på länder där betonandet närhetär av
mellan analys och statistik åtminstone på det ekonomiska området har
tagit sig uttryck ha för statistiken placeradett änannat att ansvaret
utanför den centrala instansen. det iHär stället analysfunktionenär som
har placerats inne i de centrala statistikinstituten.

I Norge finns forskning på det ekonomiska området inrymt i den
statistiska centralbyrån. viktigEn anledning till denna organisationatt
infördes analyserna skulle återverkningar på statistiken i formattvar ge

ökad relevans och kvalitetsförbättringar. Med tiden har forsknings-av
institutet vid statistiskaNorges centralbyrå och denväxt anses nu vara
viktigaste forskningsinstitutionen inom detta område i Norge.

FrankrikeI har den organisation det centrala statistik-utgörsom
institutet två huvuduppgifter, nämligen producera och samordnaatt
statistik bedriva ekonomisk analys/forskning. framgårDetsamt att även

organisationensav namn.
liknandeEtt exempel intesom redovisas i betänkandetnärmare är

Belgien, där särskilt institut skapades 1994 bestående central-ett av
banken, det centrala statistikinstitutet och planeringsbyrå. Instituteten
inrättades för sköta nationalräkenskapema, utrikeshandel ochatt
ekonomiska vilket tidigare gjordes enbart det centralaprognoser, av
statistikinstitutet. Syftet med inrättandet det institutet attav nya var
förbättra den ekonomiska statistiken och frigöra inomatt resurser
statistikinstitutet för omorganisation.

andraI länder det andra aspekter användarinflytandeär än som
betonas starkast. I Tyskland det integritetsskyddet och iär t.ex.
Danmark effektivitet och samordning ansetts störstsom vara av
betydelse.

Aktiv påverkan utseendesystemetsav

Sverige framstår unikt i det aktivtså har gått in och gjortattsom man
genomtänkt reform: beslut decentralisering vid etten om av ansvar

särskilt tillfälle och utarbetande beställarutforarorganisation.av en
I många andra länder utseende resultatär systemets ettmer av

historisk framväxt och gradvisa förändringar.
Att i Sverige har lagt ned så möda på tänka ochstor att utman

genomföra organiserad förändring tyder, enligt flera betraktare ien
omvärlden, på det farms väsentligt missnöje med den tidigareatt ett
situationen, bl.a. vad användarinflytande.avser
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förslagochSlutsatser10

Bakgrund10.1

statistikenofficielladel deninnebarStatistikreformen storatt en av
sektorsmyndigheter25-talsamhällssektorer. Ettfördelades olikapå

mindresamhällssektor. Ettrespektivestatistikansvar inomtilldelades
reformen slagsförehade redanmyndigheterantal dessa ettav

publikations-statistik ide publiceradeföljdstatistikansvar attsom av
emellertid sittfickstatistik. flestaofficiella DeSverigesserien

genomgångarGenomförandekommitténsföljdstatistikansvar som av
all officiellförtidigareförslag. SCB,och merpartenansvarat avsom

antalrelativtstatistiken påförbehöllstatistik, stortettansvaret
hälften denungefärinnebäri ekonomiskaområden, vilket termer av

produktionenfortfarandeDärtill sköter SCBstatistiken.officiella av
harefter reformenandrastatistik SCBdenhuvuddelen änsomav

för.ansvar
samhällsområdenflerastatsförvaltningen inomOmvandlingen av

viktigresultatstyrd,till bli mål- ochregelstyrdfrån utgörattatt envara
förändrat mångaomvandling harstatistikreforrnen.till Dennabakgrund

ochstatistikBl.a. har behovetarbeta.myndigheters sätt att annanav
utvärdering, ökat.för uppföljning ochinformation, t.ex.

officielladenstyrningenhuvudsyfte med reformenEtt göra avvar
och andramyndigheternasökastatistiken effektivare attgenom

leda tillförväntadesstatistiken. Dettaanvändares inflytande attöver
ochflexibeltstatistiksystemetochblev relevantstatistiken meramer

statistikproduktionenskulleanpassningsbart till behov. Dessutomnya
bli effektiv.mer

visat sig ledarefonnen harutvärderauppgiftUtredningens är att om
ellerbefaradedeoch någraeffekternatill de önskade positiva avom

vid behov kommainträffatkonsekvenser harandra negativa samt att
förbättringar.med föslag till
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10.2 Utvärderingens resultat

officiellaEn övergripande slutsats verksamheten med denär att
statistiken i huvudsak har fungerat efter statistikrefonnen.bra Den
viktigaste positiva effekten reformen statistiken harär att anpassatsav
bättre till användningen. det följande resultatsammanfattas deI som
kommit fram utvärderingen, i huvudsak strukturerat enligt deunder

för officiella tillövergripande målen den statistiken, vissa lågvarav
grund för reformen. mål användarinflytande, flexibilitet,Dessa är
tillgänglighet, effektivitet, samordning och trovärdighet.

Användarinjlytande

fungerat fleradetta avseende har reformen i bra. På områden harI stort
regelanvändarnas inflytande på statistiken ökat, vilket har medförtsom

förbättrad kvalitet ökad relevans och användning. Anledningarnasamt
flera:till dessa positiva effekter är

har inblandadeReformen har lett till flera blivit aktivt i frågoratt om-
fram inom områdevilken statistik bör på vilket sätttas ett samtsom

spridas.den bör ochpresenteras
tilldelade tillsammans med det ökade behovetDet ansvaret, av-

statistik för uppföljning och utvärdering, har medfört mångaatt
sektorsmyndigheter ökatstatistikansvariga har sin statistiska

kompetens. Statistikansvaret upplevs naturligt komplementettsom
till myndighetens uppgifter i övrigt. har också lett tillAnsvaret att

statistikansvariga myndigheterna fått incitamentmånga de har ettav
aktivt sig in i statistiken och produktionen statistik.sättaatt av

Kontaktema mellan de analyserande och utvärderande myndig--
heterna och den statistikproducerande myndigheten har blivit tätare.

har ökat analysens betydelse för kvalitetsgranskningDetta av
statistiken. bidragit till fått bättrehar också analysernaDet att en
grund.

allra flesta statistikansvariga myndigheter inrättat användar-De har-
råd för statistikfrågor. Användarråden deltagarna i deuppges av
flesta fall fungera bra; de möjlighet till inflytande och inte minstger
värdefull information vilken statistik finns, hur den kanom som
användas och vilka förändringar planeras.som

några fall har det utdelade statistikansvaret emellertid inte haft dessaI
positiva effekter. finns bl.a. exempel på den ansvarsrollenDet att nya
inte har inneburit ökad närhet mellan statistikproduktion ochnågon
analys. kan sektorsmyndighet fått statistik-bero på denDetta att som
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sigför dennaturligtroll detsådaninte har attäratt engageraenansvar
mellan densamarbetetbrister ibero påocksåkanstatistiken. Deti

någravanligen ISCB.producenten,ochmyndighetenstatistikansvariga
kunnatmellanmisstroendeömsesidigtvisstfall har parternaenstaka ett

noteras.
reformenmyndighet harstatistikansvarigdär SCBområdenPå de är

SCBanvändarintlytandet.gällervadeffekthaft någoni sig inte större
sektorsövergripandestatistikengrundstatistikansvarig på ärattär av

har,Användarehuvudanvändare.naturlignågoninte finnsdeteller att
förprogramrådinflytande via SCB:smöjlighet tilltidigare,liksom

närhetfinns dessutomområdenvissastatistikområden. Påolika en
liknar denstatistikkompetensochämneskompetensmellan somsom

ochsektorsmyndigheterstatistikansvarigavissamellanutvecklatshar
därstatistikenekonomiskadendelargällerproducent. DetSCB avsom

välfärds-delarochKonjunkturinstitutetmedsamarbetarSCB av
och dess-ämneskompetensmed högpersonalhardär SCBstatistiken

området.forskare påmedsamarbetarutom

Flexibilitet

fåmycketharövergripande strukturstatistiksystemetsgällerVad
medi ochfastställdesstatistikområdenskett.förändringar De som

statistikförordningen,tillförtecknade i bilagaoch finnsreformen som
ändringsbehov harfortfarande gäller. Störredeväsentligti alltär som

statistiken påkringfrågornagällerDetutanförhanterats t.ex.systemet.
vid behov.tillsattsutredningar harSärskildaIT-området.

dockstatistikområden harenskildafleraförInom ramen
exempelvisförändringarstatistiken skett. Dessaförändringar avserav

resultatredo-delområden,belystainsamlingsmetod,detaljeringsgrad,
visning m.m.

önskemåloklart hurdetstatistikansvariga ärFlera att omanser
skall hanteras.organisationövergripandestatistikensändringar rörsom

förrutinerdet finnsviktigtdettill utredningenframfört ärhar attDe att
ändringarnamnändringar,ändringarhantering frågorlöpande omav

m.m.. Detansvarsändringarandrastatistikområden och gränser,av
prövadeändringsförslagfåkrångligt samtdet inteviktigt är attattanses

skall tillgåhurdet tydligt väga.äratt man
olikamellanomprioriteringförändringartillMöjligheterna typav

verksamhetdenföljdförsvårats.har Dettastatistikområden är attaven
integreratsharstatistikhar medsektorsmyndighetema göraattvid som

med refonnen.avsiktemaocksåvilketaktiviteter,med andra avvar en
vidareinte möjligt avgöraområdenfleradärför inom att utanDet är
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vilka ekonomiska f.n. för statistikändamål.avsätts Dettaresurser som
försvårar den ekonomiska överblicken och möjligheterna föra överatt

från myndighet tillansvar en en arman.
När det gäller vilken statistik skall fram respektiveinomtassom

sektorsområde kan möjligheterna förändra däremot ha ökat.att sägas
Detta gäller särskilt på sektorsmyndighetemas områden, i mindre
utsträckning på SCB:s, vilket beror på det finns tydliga skillnader iatt
förutsättningar mellan SCB:s och övriga myndigheters statistikansvar.
Sektorsmyndighetema har regel möjligheter ochomprövaattsom
förnya statistiken inom sina respektive områden följd derassom av
möjlighet kostnader för statistik kostnaderväga föratt andramot
verksamheter. Vissa sektorsmyndigheter vidare deras känne-attanser
dom behoven statistik underlättar awäganden kvalitets- ellerom av om
detaljeringsnivå på statistiken. SCB:s möjligheter omprioriteraatt är
begränsade, eftersom detta måsta ske på bekostnad statistik.av annan
Det innebär begränsning flexibiliteten på SCB:s områden.en av

faktorEn begränsar flexibiliteten det för delär att storsom en av
den officiella statistiken finns rättslig grund. Det sig såvälrören om
nationella bestämmelser EU-regleringar. Detta minskar flerapåsom
områden de statistikansvariga myndigheternas frihetsgrader. Den
ekonomiska statistiken i hög grad uppbundenär på detta sätt, ävenmen
statistiken på vissa andra områden berörs starkt, inom områdenat.ex.
jordbruk, och miljö.transporter

Enligt utredningens enkätundersökning bland deltagare i statistik-
ansvariga myndigheters användar-råd hälften statistikensnära attanser
innehåll och relevans har förändrats till det bättre under de åren.senaste
En tredjedel statistikens innehåll och relevans inte harattanser
genomgått någon väsentlig förändring. Mycket få 9 procent attanser
den har förändrats till det sämre.

inteDet möjligt för utredningenär sig den officiellaatt överyttra
statistikens täckningsgrad, dvs. i vilken utsträckning statistiken täcker
de angelägna samhällsområdena. hörmest Det inte till utredningens
uppgifter sådan bedömning.göraatt Någon genomgång meden
avseende på statistikens täckning gjordes inte heller Genomförande-av
kommittén, i huvudsak gick igenom den befintliga statistiken ochsom
föreslog hur för den skulle fördelas.ansvaret

Svaret på frågan vilka samhällsområden den officiella statistikenom
i första varierarhand bör tiden.täcka över frågaDet slagsär om en
levande materia, dvs. materia förändras tiden och därföröveren som
behöver följas kontinuerligt. Samhället förändras och därmed statistik-
behoven samtidigt behovet tiden kunna följa samhälls-överattsom av
utvecklingen på rad områden kvarstår.en
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finnshand viktigt detdärför, enligt utredningen, i förstaDet attär en
täckning ochofficiella statistikensinstans successivt bevakar densom

respektiveskall omfatta.föreslår vilka samhällsområden den Inom
har till uppgiftmyndighetenområde det den statistikansvarigaär som

täckning behoven.bevaka statistiken har motatt att en som svarar

Tillgänglighet

degenerellt förbättrats underTillgängligheten till statistiken har sett
utvecklingen.beror i hög grad på den tekniskaåren. Dettasenaste

områden fåttStatistikreformen emellertid också på vissahar en
ansvarigaföljd, exempelvis denförbättrad publicering till attgenom

medden tidigare publiceringensektorsmyndigheten kompletterat
såväl statistik oftaeller databaser medpublikationer merasom annan,

samhällsområde. mångainfonnation, sitt Föranalyserande om
förbättring, särskilt för dem sökerdetta klaranvändare innebär somen

information visst område.samlad ettom
föredrar tillgänglighet till allanvändare, vilka samladAndra en

tillgängligheten har försämrats,område,statistik attoavsett anser
publikationsserier har tillkommit ochberoende på fler attatt

officiellingångar söka i de sökeranvändarna har fått flera näratt
statistik.

myndigheter statistik på sinastatistikansvarigaFlertalet presenterar
tabeller,sker direkt presentationhemsidor på Internet. Detta genom av

information läsadatabaslagrad eller möjlighettillgång till att en
underlätta för söker statistikanvändarepublikation på Förnätet. att som

statistikansvariga ochde sektorsmyndighetemaflera områden harpå
officiellwebbplats förtillsammans byggtSCB gemensamupp en

Svenskastatistik, statistiknätet.
statistiskadatabaser Sverigeshar i uppgift byggaSCB att upp

statistik skallvilka all officielldatabaser för hela räkning, isystemets
uppbyggnad ochkunna delvis undersamlas. Databasema fortfarandeär
beror dels påinnehåller långt officiell statistik.ifrån all Dettaännu att

brist incitamentutvecklingsarbetet inte avslutat och dels på på attär
statistik-faktum det stårlägga in uppgifter i databaserna det attsamt

publiceringsform.ansvariga myndigheter fritt väljaatt
räkning informerahar också i uppgift för helaSCB systemetsatt om

informations-den.vilken statistik finns och hur når SCB:smansom
antal förfrågningar.service bedöms fungera väl och får stortett

viktig del tillgängligheten.Priset för statistikanvändarna är aven
statistik-finns tydliga skillnader mellan å sidan SCBHär ena som

sektorsmyndigheter.ansvarig och å andra sidan flertalet De tarsenare
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ingår i derasdet vanligenregel inte betalt för sin statistik eftersomsom
samhälletbrett iroll sektorsmyndighet analysera och informeraattsom

analysuppgift elleringen sådansin däremot, harsektor. SCB,om
merkostnaderålagd betalt för debred informationsuppgiñ, är att tautan
sig dessutomtillgänglig. skiljerdet innebär statistiken SCBgöraatt

delvis uppdrags-myndighetenfrån sektorsmyndighetema ärattgenom
mängd statistik,for mycketfinansierad den har storsamt att ansvar en

blirtillgängliggörande totalt höga.vilket kostnaderna förgör settatt
viktig det gäller statistikensUtredningen mångfalden är närattanser

de kanaler behövsHuvudprincipen skalltillgänglighet. attvara som
utnyttjas för statistikensockså skallmed hänsyn till användarna

spridningskanalspridning. det behövs ocksåMen ärsom gemensam,en
officiell statistik.dvs. där användarna kan hitta all

Efektivitet

precisera hur resursinsatserinte möjligt enkeltpåDet sättär storaatt ett
idag. de områden där SCB harläggs officiell statistik Förpåsom

med den del anslagstatistikansvar liktydig SCB:s ärär somavsumman
statistikansvarigaflera deavsedd för statistikproduktion. För av

precisera, eftersominte lika enkelsektorsmyndighetema är attsumman
med andra verk-har integreratsstatistikverksamheten, avsett,som

register medförsamheter, analys, utredning, Dettasåsom att enm.m.
statistik föreproducerasbedömning huruvida det änmer nuav

Mycket tyder dock påkanreformen inte vidare göras. attutan
forfår statistikeffektiviteten har ökat, vilket innebär att man mera

pengarna.
hög grad kvar SCB,Produktionen statistiken ligger i mycketav

myndigheter.till andra Idelar har flyttats övertrots att stora ansvaretav
konkurrensde flesta fall upplevs det inte finnas någon reell om

produktionen.
kravBeställarsituationen ställde inledningsvis stora resurs-

flesta behövaeftersom det situation för de allrainsatser, attvar en ny
fall innebarförhandla särskilda avtal för produktionen. fleraIom

förhandlings-emellertid förhandlingarna nyttig Numera ärprocess.en
allmänregel inte särskilt tidsödande. Det är enprocessen som

tillkonkurrensuppfattning beställarsituationen i sig, bristen på trots,att
flerahar viss på i första hand SCB. Dettasatt anses avpress

produktionskostnader.myndigheter ha lett till minskade
första hand hatekniska utvecklingen den faktor iDen är som anses

Även ökattill effektiv statistikproduktion.bidragit etten mer
resursutnyttjande.bidrar till effektivtsamutnyttjande register ettav
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antaltillgång tillunderlättas harDetta SCB, stortettatt somav
mycket delbasregister för statistikproduktion, står för stor aven

produktionen.
roller producent,Vissa bedömare somSCB:satt tre somanser

i konflikt med påansvarig samordnare kan kommasamt varannsom
bl.a.effektiviteten.till för bl.a. Desätt attärett menarsom men

samordningsrollen och uppdrags-produktionsrollen kan hämma att
avgiftsbeläggnings- och pris-finansieringen kan leda till bedömningar i

och användarna.sättningsfrågor blir för beställamasom ogynnsamma

Samordning

Överblicken minskat i och medden officiella statistiken haröver
överblick vilkaspridningen till flera. Statsmaktemas överav ansvar
minskat i och medför officiell statistik haravsättsresurser som

medel sektors-integreringen medel för statistik med övriga påav
minskat i och medmyndigheternas område. Användarnas överblick har

statistikansvariga.finns antal myndigheterdet ärstörreatt ett somnu
samordningsfunktioner.ställer krav påDetta systemetsstora

styrelse och den särskildaHuvudaktörer i samordningsarbetet SCB:sär
bl.a. samordning och bevakningfunktionen vid förSCB systemet,av

iinternationellt sekretariat. StyrelsenTillsynskansliet med avger,
regeringen denenlighet med instruktion, årlig tillSCB:s rapport omen

samordning. Tillsynskansliet förbereder dennaofficiella statistikens
rapport.

samordningenråder enig uppfattningtämligenDet attom aven
behöver förstärkas och tillsynsfunktioneni olika avseenden attsystemet

Exempelvis flera statistik-behöver tydligare mandat. harettges
fler ochansvariga angivit har förväntat sigsektorsmyndigheter deatt

frånkraftfulla samordnings- och bevakningsinsatser SCB:smera
heller tillräckligt tydligt,tillsynsfunktion. i dagens situation inteDet är

fråneller utanför fristående tillsynsfunktionenvarken inom SCB, hur är
iSCB övrigt.

utforma reglerutövade samordningsinsatsema har bestått iDe att
samråd och samarbeteför offentliggörande officiell statistik,m.m. av
uppföljningar hurmed de statistikansvariga myndigheterna samt av

har denfungerar. Vad gäller samordningen EU,gentemotsystemet
inför medbestått i informera och höra berördas synpunkter mötenatt

för deStatistical Committee SPC.Programme Representanter
regeringskansliet harstatistikansvariga sektorsmyndighetema och för

framfört önskemål få tillfälle delta i för dem relevanta SPC-att attom

19-13128
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bisittare utseddtill generaldirektör,SCB:smöten, ärt.ex. attsom som
helarepresentera systemet.

Samordning i meningen granskning hur statistikansvaret skötsav
har i huvudsak omfattat inblandad,statistikområden där SCB är
antingen statistikansvarig faktumeller producent. Det attsom som
produktionen statistiken i harmycket hög grad ligger kvar på SCBav
underlättat granskningen och medfört hamnatantalet områdenatt som
utanför denna mycket litet.är

Prissättningen speciellden officiella statistiken utgörav en
samordningsfråga. ochråder idag skillnader mellan SCBDet stora
flertalet sektorsmyndigheter i på hur tjänster skall prissättas.synen
Skillnaderna har med myndigheternas roller och finansiering.göraatt
SCB finansieras kombination anslag och uppdrags-genom en av
intäkter, medan flertalet statistikansvariga sektorsmyndigheter heltär
eller helt anslagsfinansierade.nästan

Utredningen har funnit i sin prissättning följer de principerSCBatt
rekommenderas Ekonomistyrningsverket och tidigaresom av av

Utredningen har f.n. inga förslag till förändringar.RRV. gällerDet
emellertid tydliggöra bakgrunden till de olika vad gällersynsättenatt
prissättning. gäller för myndigheterna förståDet varandrasatt
finansiella situation.

rovärdighet och tillförlitlighetT

mycket viktig hörnsten i den officiella statistikenEn dessär tro-
värdighet. Utredningens intryck användarna endastärsammantagna att
i undantagsfall känner minskad tilltro till statistiken efter statistik-
reformen. dock finns de anledningar uttrycker tvek-Det olikasom av
samheter.

Tilltron till statistikens tillförlitlighet bland i användar-ledamöter
råden har, enligt utredningens enkätundersökning, visat sig mycketvara
hög. betyg tillförlitlighetHögt på såväl dem deltar i degavs av som
statistikansvariga sektorsmyndighetemas råd i SCB:s. Hela 88som

de tillfrågade officiella statistik haransåg dagensprocent attav en
tillförlitlighet mycket väl deras behov.väl eller ganska motsom svarar
Vad gäller bedömningar förändringar under de vadårensenasteom
gäller tillförlitlighet ansåg hälften inga förändringar hade före-att
kommit och 18 statistiken i detta avseende hade förändratsprocent att
till det bättre. Endast den hade förändrats till det7 ansåg attprocent

Relativt många, svarade vet / kan avgöra.27sämre. procent,
Under utredningens intervjuer har dock framkommit vissaatt

användare sig för statistikansvarig sektorsmyndighet kan haattoroar en
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speglarstatistikendärförantingenstatistikresultaten,i attpartsintresse
påverkaden kandärförellerverksamhetmyndighetens attegen

framförtsocksåsida harFrån SCB:smyndigheten.tillanslagen oro
statistik-ipartsintresseharanlitaskanproducenteröver att som

produceraförkrävsvadotillräcklig kunskap attellerresultaten somom
kvalitet.med högstatistik

haranvändarenågratilltrominskadtillanledningYtterligare somen
myndigheter.statistikansvarigaantaletmed självaharframfört göraatt
myndigheter,statistikansvariga25-talmeddetI ettsystemet,nya

påautomatiskt sättanvändare intesig tryggkänner sammasomman
källan tillkontrollerabehövakanExempelvisförr. enommansom

inte.myndighet ellerstatistikansvarigpublikationellertabell är enen

förslagUtredningens10.3

föreslårUtredningen att
statistik inrättasofficiellaför Sverigesrådett-

statistik inrättasofficiellaSverigesförkontorett-
statistiska data-i Sverigesfinnasskallstatistikenofficielladen-

användarnakostnadsfri förochSSDbaser vara
breddasvidrepresentationen EU-möten-

områdetstatistiken pådelarförBoverket tilldelas avansvar-
byggandeBoende och

bevakasstatistikområdenochansvarsförhållandenvissa-
områden.vissasker påutvecklingsinsatser-

statistik inrättasofficiellaSverigesråd förEtt10.3.1

ochöverblickenutredningen överfrånövergripande slutsats är attEn
tydlig kanalförstärkasbehöver attsamordningen samtsystemet enav

täckningexempelvisavseendeförändringar i systemetsför systemet,
behövs.myndigheterstatistikansvarigamellanansvarsfördelningenoch
officiellförsamordningenochstyrningenstärka systemetFör att av

utredningenföreslårbeslutsgångama attoch förbättrastatistik
officiellaSverigesråd föroberoendeföreskriverregeringen att ett

statistik inrättas.
ledamöter.rådetsregeringenvidareUtredningen föreslår utseratt

detill någonkopplingföreslåsOrdförande utan aven personvara
övrigtbör iRådetmyndigheterna. sättasstatistikansvariga samman av
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myndigheter ochstatistikansvarigapå hög nivå förrepresentanter
regeringskansliet och för andradärtill förnågra representanterav

för denegenskap chefstatistikanvändare. Chefen för föreslås, iSCB av
har detför den instansstatistikansvariga myndighetenstörsta samt som

statistiken, ingåövergripande för den officiellasamordningsansvaret
och ha viktig roll i rådet.en

föreslås få uppgifter i frågorRådet rådgivande rör systemetsom
ha helhetsbild denSveriges officiella statistik skallDet överen

f°ar omfattning ochofficiella statistiken och för denatt ensvara
samhället.inriktning statistikbehoven imotsom svarar

Rådet föreslås behandla
gällerförslag förändringar i vadtill övergripande systemet, t.ex.-

statistikområden, för statistiken mellaninförandet ansvaretnyaav
och omprioriteringar mellande statistikansvariga myndigheterna

statistikområden.
statistikområden varit föremålansvarsfördelningen på rad somen-

förslag till beslut försför utredningens överväganden, där intemen
fortsätter bevaka statistikenfram. Utredningen föreslår rådet attatt

beskrivsoch statistikansvaret på bl.a. dessa områden. De närmare
nedan i avsnitt l0.3.6.
frågor bedömer behöva kontinuerlig bevakningutredningensom-
och utveckling.

officiella statistikensTill sådana hör frågor den avgränsning, omom-
för officiell statistik, statistikensföreskrifter och allmänna råd om

trovärdighet tillgänglighet, dokumentation och arkiveringoch osv.
frågor beskrivs nedan i avsnittDessa l0.3.7.närmare

prissättning.principer för avgiftsbeläggning och Rådet föreslås få-
full insyn gäller såväl de bedömningar ligger bakom beslutvad som

fast-avgiftsbeläggning kalkyler ligger bakomdeom som som
ställandet produktionden tillämpas bl.a. vidSCB,taxaav avsom av
officiell statistik för räkning.andra myndigheters
uppgifter hittills legat metodrâdet och databasrådet vidpå SCB.som-
Om rådet finner det lämpligt, rådet självfallet fort-kan även

försättningsvis arbeta med särskilda arbetsgrupper specifika
områden.
frågor i kontoret förövrigt, exempelvis sådana initierassom av-
Sveriges officiella statistik.

Instruktioner föreslåsbehövs för rådet och dess arbete tasm.m. som
fram den arbetsgrupp inom regeringskansliet har till uppgift attav som
lämna förslag till ändringar i författningarna statistikens omrâde,på
Statistikregelgruppen.
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SCB:shurfråganberedaföreslåsStatistikregelgruppen även
tillårliglämnainstruktion, rapportenligtuppgifi, SCB:sstyrelses att en

iskall hanterassamordningstatistikensofficielladenregeringen om
fortsättningen.

år.gångerminst tvåsamlasföreslåsRådet per

statistikofficiellaSverigesförkontor10.3.2 Ett
inrättas

ochsamordningenmed frågorlöpande arbeta rörFör att som
Sverigesförsärskilt kontorföreslåsstatistikenbevakningen ettattav

dagensförstärkningochersättningstatistik inrättasofficiella avensom
skallsekretariatet TKI. Detinternationellamed detTillsynskansli
ochrådet.föreslagna Resurs-sekretariat detbl.a. fungera ovansom

inom SCB.placerasför kontoretkompetensskäl talar att
och tydliggörasamordningsfunktionförstärka kontoretssyfteI att

ochutökadefåkontoretföreslåsställning,friståendedess resurser
tilltill dagens TKIförhållande görasimandat samtstarkare en
kunnaskalldel inom SCB. Detfristående t.ex.markerattydligare

kontoretfaktumdelas SCB. Detintesynpunkter attföreträda avsom
statistikofficiellaSverigesförsekretariat rådetfungeraskall ettsom

ställning.friståendetill kontoreti sigbidrar att enge
Statistikregel-instruktion.särskilt i SCB:sreglerasbörKontoret

fråga.dennaberedaföreslåsgruppen
dentillbidraföreslåsverksamhet attkontorets attMålet för vara

ihållsutvecklas ochstatistiken ett systemofficiella somsamman
tillgängligallmäntochrelevantobjektiv,tillförlitlig,tillhandahåller

medframställsstatistikentillseocksåskallstatistik. Kontoret att
uppgifterlämnadeunderlättas ochuppgiftslämnandetbeaktande attav

skyddas.
förföreskrifterstatistikförordningenmandat enligt att utgeSCB:s

fortsättningsvisberedsstatistikofficielloffentliggörande avm.m. av
kontoret.

Sverigesfrågorövergripandeföredrar rör systemetKontoret som
tilldärefterfrågornahänskjutsVid behovstatistik i rådet.officiella

beslut.regeringen för
statistikansvarigatill destödskall uppnåsVerksamhetsmålen genom

samrådstatistiken,officielladenregler föri formmyndigheterna av
huruppföljningarochmyndigheterna systemetmedsamarbeteoch av

fungerar.
föreslåsKontoret

statistikenofficiellaför denrådallmännaföreskrifter ochutge-
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bereda frågor på rådets ansvarsområden och fungera sekretariatsom-
åt rådet och serviceorgan i övrigt till i dess helhet.systemet
regelbundet föredra för rådet hur statistiken och härvidutvecklas-
påtala eventuella brister
samordna för officiell statistik bl.a. stimulerasystemet attgenom-
erfarenhetsutbyte mellan statistikansvariga myndigheter och stödja
dessa myndigheter i olika frågor
informera såväl statistikansvariga myndigheter och producenter som-
användare förhållanden hela systemetom som avser
bevaka det svenska deltagandet i statistiksamarbeteEU:s samt ge-

och statistikansvariga myndigheter internationellaSCB service i
frågor
följa den samlade framställningen och publiceringen officiellupp av-
statistik fram samlad bild inriktningen ochta översamt en

förkostnaderna statistiken
följa statistikens trovärdighet bibehålls och produktionenatt attupp-
sker partsintressenutan
följa deninflytande svenska statistikenEU:s överupp-

beroendeförhâllanden mellanbevaka olika statistikområden-
ha samarbete med övriga förvaltningsfunktioner,SCB:s dvs.nära-
metodutveckling och inforrnationsservice
inhämta från de statistikansvariga myndigheternarapporter om-
användarrådens verksamhet
i Riksarkivet framsamarbete med hjälpmedel och riktlinjer förta-
arkivering till erforderliga utbildningsinsatser genomförssamt attse

statistikansvarigai samarbete med de myndigheterna successivt-
vidareutveckla de kriterier gäller för Sveriges officiellasom
statistik.

klara de utökade uppgifterna behöverFör kontoret utökadeatt resurser
i förhållande till det hittillsvarande Tillsynskansliet. Utredningen
bedömer ytterligare personal behöver rekryteras medelatt samt att
härutöver behövs för kontorets inköp konsulttjänsterav m.m.

Utredningen beräknar förstärkning med 1.300 tkr åratt en per
behövs. ökade kostnaden föreslås täckas inomDen för SCB:sramen
förvaltningsuppgifter medel omdisponeras från verk-attgenom
samheten med databasutveckling information och statistikservice.samt
Utvecklingen databaserna bedöms ha kommit långt,så trots attav
utredningen pekar på behov ökad satsning vad gäller främst mikro-av
datadelen, medelsbehovet kan reduceras. iGenom användarnaatt att
allt högre utsträckning kan skaffa den information behöverde på nya

bl.a. bedömer utredningenInternet, vidare statistik-sätt, attgenom
servicen kan reduceras.
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förslagetmedtillsammanskontoret, ettUtredningen att omanser
byggtsstatistikfrågor harinätverkoch detstatistiksystemetråd för som

överblick,tillmöjligheternastärkerdepartementsnivå,påupp
iingripanden i övrigtoch förändringar systemet.samordning samt

iskall finnasstatistikenofficiellaDen10.3.3

ochSSDdatabaserstatistiskaSveriges vara
användarnaförkostnadsfri

Ökad dettastatistikreforrnen. Förförgrundstentillgänglighet envar
Sverigesuppbyggnadförtill bl.a.medel SCBanvisadesändamål av

tillgänglighet tillsamladSyftetdatabaser SSD.statistiska var
formerOlikamyndighet harvilkenstatistiken, ansvaret.oavsett avsom

förskräddarsydda lösningarmindreellerfördjupningar samt av mer
angelägna.dessutomspecifika behov är

statistikenofficielladenviktigtdetUtredningen är attattanser
användning,motiveras dessde olikadels påtillgängliggörs sätt avsom

statistikansvarigadensamlatoch Detenhetligtdels på sätt. ärett
bedömningmyndighetensbakgrundmyndigheten mot avavsom,

denkanaler, vid sidanvilkabehovssituationen, avgör gemensamma,av
skall utnyttjas.som

oficielladenpå vilketdetUtredningen sättatt gemensammaanser
SSD.skalltillgängliggörasskallstatistiken vara genom

förharofficiella statistik SCBdenhar beslutatSCB att ansvarsom
gälladetta skallföreslårUtredningenviatillgänglig SSD.skall attgöras

ansvarigrespektivestatistikstatistikomrâden. Denför alla som
användarnanåspubliceringsplan skall kunnai sinmyndighet tar avupp

olikastatistikfinnssig detemellertid visakanvia SSD. Det att avsom
möjligtskall därförvia Detkunna nås SSD.skäl tjänar påinte att vara
medgedispens, dvs.statistikofficiellaSverigesför rådet för attatt ge

nåsskall kunnaofficiella statistikenhuvudregeln denfrånundantag att
användarna via SSD.av

erforderligliksom föristatistiken SSD,för lägga inKostnaderna att
medel harför deskall täckas inomdokumentation, avsattssomramen

myndigheten.ansvarigadvs. denför produktion, av
officiellatill dentillgångenvidareföreslårUtredningen att

förvaltnings-regeringensprinciperna imedi enlighetstatistiken i SSD
innebäranvändarna.kostnadsfri för Detskallpropositionpolitiska vara

vilken bl.a.föri inomkostnadsfri del SSDfinnasdet skallatt ramenen
deltill den SSDtillgångoffentliggörs.statistiken Förofficielladen av

statistiken,officielladenstatistikomfattar utöver ansersom
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utredningen däremot nuvarande principer för finansiering kanatt
tillämpas. gäller olika former tilläggstjänster,Detsamma vilka ettav ger
mervärde i förhållande till bastillgängligheten.

Idag SCB avgifter användarna för de skall få tillgång tilltar ut attav
såväl officiell statistik i SSD. Avgiftema täcker desom annan
kostnader vid SCB direkt kopplade till användningen. SCB:särsom
årliga intäkt dessa avgifter miljoner kr. Utredningens2ärgenom ca
förslag innebär därför dessa intäkter faller bort. Utredningenatt
bedömer SCB behöver kompensera sig för tkr1.500 detta årligaatt av
intäktsbortfall. föreslås ske kostnaderDetta SCB:sattgenom
finansieras del i produktionskostnadema, dvs. inom försom en ramen
anslagen till respektive statistikansvarig myndighet i stället för från
användarna. Resterande 500 tkr bedöms kostnader för SCB:svara
fakturering inte behöver kompenseras.m.m., som

Förslaget innebär SCB själv skall täcka intäktsbortfallet,50%att av
dvs. 750 tkr, och övriga statistikansvariga myndigheter resterande 50%,
dvs. 750 tkr. innebär i dagsläget statistikansvariga myndigheterDet att
vardera SCB med tkr år för täcka de kostnader30ersätter attper som

förSCB har databasservicen. förhållandet statistiken blirDet i SSDatt
kostnadsfri för användarna kan leda till efterfrågan ökar.antas att
Härigenom kan servicenivån försämras,komma att t.ex. attgenom
väntetidema ökar. motverkaFör sådan försämring servicenatt en av
kan exempelvis effektivare utrustning behöva skaffas. Härvid stiger

kostnader ochSCB:s behovet ersättning från myndigheterna. Rådetav
för Sveriges officiella statistik föreslås årligen informeras vilkenom
avgift SCB de statistikansvariga myndigheterna för detta syfte.tar ut av

har utvecklatsSSD SCB på regeringens uppdrag. innebärDet attav
SSD tillhör inte databaser.Det SCB:s utredningensDetär ärsystemet.
bedömning prissättningSCB:s databasservicen kan ha bidragitatt av
till många, bland dem flera statistikansvariga sektorsmyndigheter,att
betraktar SSD SCB:s egendom. Kostnadsfri tillgång till densom
officiella statistiken i kan förhoppningsvisSSD bidra till förändraatt
detta synsätt.

För användarna möjliga flexibilitet det gällerstörstaatt när attge
tillgodose statistikbehoven, beslutade regeringen dessutom, på basis av
Genomförandekommitténs förslag, särskilt utpekade basregister17att
för statistiken skulle omfattas Sveriges officiella statistik.systemetav

skulle härigenom i princip bliDe tillgängliga för användarna för
framställning tabeller i regi. registren skulle kommaDe 17 attav egen

del mikrodatabasen Sveriges statistiska databaser.utgöra en av
Mikrodatabasen många kvalificerade användare, bl.a.anses av

forskare och utredare, avgörande för framtida god tillgänglighetvara en
till statistiken. också betydelse för kontinuerligDen är storav upp-
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successivt växerochdatabaserområdesvisa nätdedatering somav
fram.

statistiskatilltillgångskapabasregistrendevia 17gällerdetNär att
utförts.längesåutvecklingsarbete änlitetmycketgrunddata har

sekretess-säkerställapågrad attnärvarande i hög attför utgårArbetet
detdagslägetI ärtillgodoses.kvalitetskrav, kanvissa avliksomkraven,

vidmöjlighetharSCB-personal attenbartregelskäldessa somsom
mikrodelen SSD.utnyttjastatistikproduktion av

till-mikrodatamedarbetet göraframförts attharKritik attmot
kritiksådanhardatabasrâdSCB:sBl.a. iförsenats.hargängliga

användare attfinnsrådsmedlemmar. Detfleraartikulerats ansersomav
tillgänglig-förhalaför"överutnyttjat sekretessargument attharSCB

förSCBvidareförädlaskanalternativtmikrodata,tillheten avsom
uppdragsverksamhet. BoSCB:sförinomräkningkundernas ramen

appendixsärskilti etti sinredovisar presenterasSundgren uppsats, som
dettalösaförmetoderpraktiska attolikabetänkandet,till

Detstatistiksekretess.gällandeförinomtillgänglighetsproblem ramen
flexiblamycketanvändarnaför göramöjligtprincip atti egna,är

medochkostnadtill lågmikrodatabasispåstatistikbearbetningar av
säkerhet.hög

medarbetet göraangeläget attdet attärUtredningen attanser
mikronivåtillgängliga påstatistikproduktionbasmaterial förytterligare

utvecklingsarbetesuccessivtfråga sompåskyndas. Det ettär om
statistik.officiellaSverigesförrådetföreslagnadetföljasföreslås av

officielladenförkontoretföreslagnadetföreslårUtredningen att
faktasammanställerochinsamlarsuccessivt omstatistiken

basregistren.tilltillgänglighetengällervadutvecklingen

vid EU-mötenrepresentationBreddad10.3.4

nödvändigt,detCommittee ärStatistical ProgrammemedVid möten
destatistiksamarbete, attEU-ländemasinomandravidliksom möten

Inomantalbegränsatländerna ettenskilda personer.representeras av
SPC-mötenvidrepresentationenbeslutatharEU-samarbetet attman

och tvåstatistikkontoretnationellaför detchefenbör utgöras av
SCBförchefensidaSverigesfråndetdagsläget somIbisittare. är

från SCB.bisittaremed tvåtillsammansdeltar
statistik-svenskadetinomSektorsuppdelningen ansvaretav

självständigamedförvaltningsmodellensvenskadenliksomsystemet,
försvåras. IEUsamordningenemellertid gentemotmyndigheter, attgör

inblandningaktivskullebehandlas i SPCfrågor avvissa merensom
tjänste-sektorsmyndigheterstatistikansvarigafrånsåväl somexperter
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från regeringskansliet öka förankringenmän det svenska del-av
tagandet.

I syfte stärka berörda statistikansvariga sektorsmyndighetersatt och
regeringskansliets insyn i och inflytande det svenska deltagandet iöver
SPC-möten föreslås regeringskansliet fastställer delegationensatt
sammansättning de två bisittama inför varjeatt utse möte.genom en av
På så vis skulle besättningen åtminstone den tredje i denpostenav
svenska delegationen kunna altemera och nyttjas den partav som anses

berörd inför respektivemest möte.

10.3.5 Boverket tilldelas för delaransvar av
statistiken på området Boende och byggande

Bakgrund

Genomförandekommittén vissa kriterier skall gälla för denangav som
statistik läggs på sektorsmyndighet. Kommitténut ocksåsom en angav
kriterier för myndigheter skulle tilldelas statistikansvar. olikaDesom
kriterierna fastställdes riksdagens beslut, baserat på kommitténsgenom

Ändradslutbetänkande ansvarsfördelning för den statliga statistiken
SOU 1994:1.

Statistikansvaret skall åvila endera sektorsmyndighet eller SCB.en
skulleSCB enligt beslutet statistikansvarig myndighet bl.a. i devara

fall då statistiken sektorsövergripande, tydligär huvudanvändare
saknas eller där förtroendet för statistiken påtagligt SCBattgagnas av
har ansvaret.

För sektorsmyndighet skall ha statistikansvaratt skulle enligten
Genomförandekommittén bl.a. gälla att

myndigheten harinte kan riskeraspartsintressen påverkasom-
statistikresultaten. skallDet inte finnas risk för användarnaatt upp-
fattar statistiken mindre trovärdig på grund myndighetenattsom av
har starka partsintressen i utfallet statistiken inom detav egna
området. Påverkan följd partsintresse kan ske på såett t.ex.som av

obekväm statistik undertryckssätt elleratt systematiska valatt
det intresset, medvetet eller omedvetet, vidgörssom gagnar egna

kodning primämppgifter.av
myndigheten i sin roll sektorsmyndighet ären naturlig huvud-som-
användare statistiken.av
Genom användare har för statistikenatt tunga får verk-ansvar-
samheten mervärde och statistiken utvecklasett denatt sättsgenom
in i naturligt sammanhang. Myndighetenett måste dessutom själv
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förutsättningarharuppgift, dennaturligäransvaretatt somenanse
på braför sköta sätt.attatt

sittskötakunnaförkompetenstillräckligmyndigheten har att-
enligtskall, Genom-bra Kompetensenstatistikansvar på sätt.ett

förbl.a. kompetensinnehåll,statistikens attförandekommittén, avse
liksomstatistikbehov,ihop olika vägaochsamordna attkunna väva

ocksåhörTill bildenbehov.andrastatistikbehov attmot en
den kan hastorleksådanhamyndighet måstestatistikansvarig att

behövsprofessionerdeFlerabehövs.sådan kompetens somavsom
inomkunnamåstestatistikansvaretskötaför att rymmas

myndigheten.

formuleradeskriterierdesig bakomställerUtredningen avsom
särskilt viktigtdetUtredningen ärGenomförandekommittén. attanser

riskeras blifår inteobjektivitettrovärdig. Dessstatistiken äratt
ifrågasatt.

kriterierGenomförandekommitténsvidareUtredningen attanser
kriterier.ytterligaremedkompletterasförtjänar att

ochanalyserauppgiftersinaskall hamyndigheterna attsom en av-
myndighetersådanasamhället.i Försin sektorbrettinformera om

verk-myndighetensinaturlig komponentstatistikansvaretutgör en
normaltanalysverksamhetfeed-backdensamhet. Genom som

statistiken.utvecklasleder till
braskapaförförutsättningarskall hamyndigheterna att en-

efektiviseratillmedverkadärigenomproduktionsmiljö och att
på detuppgiftslämnandet bl.a. sättoch begränsaproduktionen som

förbasutnyttjasregistersystemmöjliggörs att somgenom
statistikmaterialförharmyndigheterstatistiken. De somansvarsom

härigenomochsammanhängande registersystem är stortingår i av
förfogande för demtillmaterialdessaskall ställaför flera,intresse

med registersystemen.arbetarpå olika sättsom

degjortsgäller harf.n.situationavstämning den motEn ovansomav
utredningenframförts tillhar förslagVidarekriterierna.nämnda som

harsammanställts. Dettaanvändareandrastatistikansvariga ochfrån
utredningen.värderatsförändringar,rad tänkbararesulterat i avsomen

vad gällerförändringsförslagframför enbartUtredningen ett ansvars-
tydlig iutredningenförändring ärfördelningen. Det är ansersomen

övrigtförändringar ide övervägs,det gällerdagsläget. När ansersom
rådet,föreslagnai detytterligarediskuterasde behöverutredningen att

ställningslutliginnan tas.
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Utredningen föreslår förändring på området Bostäder och byggande.
SCB ansvarig myndighet för samtligaär sju statistikgrenar som

omfattas området. Genomförandekommittén föreslog attav
statistikansvaret skulle delas mellan SCB och Boverket. En delstörre
skulle skötas Boverket. skulleSCB ha för "den pris- ochav ansvar rena
kostnadsstatistiken fastighetstaxering. Riksdagen beslötsamt
emellertid SCB skulle ha för iområdet dess helhet, enligtatt ansvaret
prop.1993/94:100, Bilaga skälenEtt delatt storav var en av
statistiken används för fastställa vissa indexserier för byggsektorn,att
för vilka SCB har ansvar.

Sedan dess har Boverkets organisation utredningensIutretts.
delbetänkande SOU 1997:90 det viktig uppgift för denärattanges en

myndighet föreslås på området säkerställa god statistikattnya som en
och tillförlitlig prognosverksamhet. Utredningen Boverketen om

i delbetänkandet för statistiken normalt skall ligga påatt ansvaretanger
respektive sektorsmyndighet, medan SCB skall förstå statistik-
produktionen. Den därför statistikansvaret skall överföras tillattanser
den myndigheten. Den vidare det slutliga beslutet skallattnya tasanser
i samband med utvärderingen statistikreformen.av

SCB däremot i sitt remissvar på delbetänkandet statistik-attanser
skall ligga kvar på SCB. Somansvaret SCB bl.a.argument attanger

statistiken har mångfacetterad användning och många användare.en
Exempelvis har statistiken starka samband med den ekonomiska
statistiken vid SCB.

SCB har i brev till utredningen understrukitäven statistikansvaretatt
för området i dess helhet bör ligga kvar på SCB. Fördelarna med ett

berör, enligt SCB, såväl innehållgemensamt produktion.ansvar som
SCB framför bl.a.: Genom samutnyttjande både register ochav
insamlingar kan rationell produktion genomföras. Uppgifts-en
lämnandet begränsas. Samordningen definitioner och begreppav
underlättas. Detta har betydelse för den ekonomiska statistiken.stor
SCB vidare regeringens kommande förslag register-attanser om en
baserad folk- och bostadsräkning bör beaktas. gällerDet särskilt det
lägenhetsregister med folkbokföring på lägenhet, SCB f°arsom ansvar
för, och blir centralt i sammanhanget.som

Utredningen dock det motiverat den myndighetäratt attanser nya
föreslås för det statliga plan-, bygg- och bostadsväsendet fårsom

för delar statistiken i enlighet med förslagen i detansvar av ovan
nämnda delbetänkandet. Boverket sektorsmyndighet välär en som
uppfyller kraven enligt de kriterier uppställts för statistikansvarigasom
myndigheter. likhetI med Genomförandekommittén föreslår
utredningen för statistiken fastighetspriseratt ochansvaret över
lagfarter fastighetstaxeringar liggeröver kvar påsamt SCB, medan
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FörslagetBoverket.områdetdelar inom övertasövrigaför avansvaret
registerbaseradbeslutkommandeemellertidkompliceras ett om enav

lämplighetensåvälpåverkakanbostadsräkning. Detta somoch avfolk-
genomförande.förslagetsförtidpunkten

skullegjorde,GenomförandekommitténkalkylerdeEnligt som
krmiljoneromkring 8motsvarandestatistikinnebäraförslaget att

tillöverförskrmiljoneromkring 14statistik förmedanpå SCB,stannar
Ändrade produktions-justeras.behöverkalkylerBoverket. Dessa

sänkts. SCBharproduktionenförkostnadernainneburitmetoder har att
kostnadsbild.aktuellföreslås presentera en

statistikområdenochAnsvarsförhållandenl0.3.6

bevakasbörsom

myndigheterochstatistikområdenföljandeföreslårUtredningen att
bevakasövervägandensärskildautredningensförföremålvarit avsom

statistik.officiellaSverigesförrespektive kontoretrådetföreslagnadet
detfunnitharutredningenvilka attförmyndigheterdeFlera av

myndigheterstatistikansvaret, utgörsdiskuteraanledningfinns avatt
intedärförfickstatistikansvar. Dehadereformenföreredan ettsom

kriterierdeprövningnågonföljd mot somansvaret avsom
myndig-statistikansvarigaförställdeGenomförandekommittén upp

Sverigespublikationsserieninomresultatsinapubliceradeheter. De
statistik-med ianledningendenochstatistikofficiella togs av

myndigheter.statistikansvarigaförteckning överförordningens
preciseringensigpåde kravocksådefick avHärigenom som

Någoninnebar.statistikreforinenstatistikofficiellbegreppet som
statistik-följdanslagmyndighetersdessaförstärkning avsomav

regel intehar ägtansvaret rum.som
statistikansvarsittdelar utanellerfick helamyndigheterTill avsom

hörprövningGenomförandekommitténs
studiestödsnämndenCentrala-

Finansinspektionen-
Riksförsäkringsverket-
Riksgäldskontoret-

LantbruksuniversitetSveriges-
Turistdelegationen.-

dessaflerastatistikdenhuruvidaharUtredningen övervägt avsom
betraktasskallför,harstatistikförordningenenligtmyndigheter ansvar

gäller, bl.a.härvidde kravomfattasochstatistikofficiell somavsom
offentliggörande.statistikensofficiellaför denföreskrifternaenligt
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Utredningen har i samband härmed också huruvidaövervägt
myndigheterna skall ha statistikansvar enligt de kriterieranses som

gäller.numera

Studiestöd

Centrala studiestödsnämnden CSN statistikansvarigär myndighet.
CSN:s omfattar två statistikprodukter, med uppgifteransvar en om
studiestöd beviljats och med uppgifter återbetalningar. CSNsom en om
svarade redan före reformen för studiestödsstatistiken och publicerade
resultaten i publikationsserien Statistiska meddelanden.

Enligt utredningens bedömning CSN myndighetär med i högen
grad administrativa uppgifter. Utredningen har inte kunnat finna detatt
hör till myndighetens uppgifter analysera och informera brettatt sinom
sektor i samhället. Statistikansvaret därför inte likaär naturligen
uppgiñ, integrerad med uppföljning och utvärdering för flertaletsom
andra statistikansvariga myndigheter. Statistiken utgörs av samman-
ställningar registerdata. Reformen har inte påverkat statistiken ellerav
arbetet med statistiken på området. CSN har inte byggt någott.ex. upp
användarråd.

Utredningen har analysenövervägt och användningenom av
studiestödsstatistiken skulle öka låg på myndighet medansvaretom en

kunskapsspridande uppgifter. Det alternativetnärmastemera vore
Högskoleverket, för övrig statistik högskole-rörsom ansvarar som
studier. Studiestödsstatistiken emellertid komplexär och omfattar mer

studiestöd för högskolesektom,än vilket försvårar en ansvars-
överföring. Utredningen vill i stället betona vikten ökatettav
samarbete mellan Högskoleverket och CSN vad gäller analys och
publicering studiestödsstatistik för i högre utsträckning belysaattav
samtliga aspekter högskolestudier i sammanhang.ettav

Riksskøgstaxeringar

Sveriges lantbruksuniversitet SLU ansvarig myndighet.är
Myndigheten svarade redan före reformen för riksskogstaxeringama.
Det har funnits planer på ombilda SLU och flytta det frånatt Jordbruks-
till Utbildningsdepartementets område. Någon sådan förändring har

inte skett. En utredningännu har undersökt vilka verksamheter börsom
diskuteras vid eventuell ombildning SLU.en av

Utredningen det, särskilt SLU delasatt i universitetsdelanser om en
under Utbildningsdepartementet och fristående forskningsinstitutett
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föramotiverat överväga attkan attJordbruksdepartementet,under vara
tillledakanförändringsådanSkogsstyrelsen. Entillstatistikansvaret

förändras.skogochjordområdetinomsektorsansvarSLU:satt

statsskuldochupplåningStatlig

Riks-statsskuldoch ärupplåningstatligstatistikdenFör avsersom
delframkommerStatistikenansvarig. avengäldskontoret som

statistik-harRiksgäldskontoretEnligtverksamhet.löpandekontorets
sigförändringarnämnvärdainneburit några vareintereformen av

statistiken.presentationellerproduktion av
SLUochmed CSNlikhetimyndighet ovan,sigDet rör som,om en

statistikreformen. Denföljddirektstatistikansvarfickinte avensom
tvek-vidareuppställdes. Det ärkriterierallahelleruppfyller inte som

allmänintresse.harstatistikdensamt avsessomom
officiellifrågasättaskanområdetUtredningen somattanser

svenskamånadsbladetDen stats-ibl.a.publicerasResultatenstatistik.
månadsstatistik, utiAllmäntabellerformi gesskulden somsamt av

tillgängligafinnasdessutomuppgifterplaneras1999UnderSCB.av
avföraskanstatistikenbegränsatsåkan attIntressetvia Internet. vara

intedenskulleHärigenomstatistik.officiellförteckningen överfrån
offentlig-statistikensgällervadfrämstrad krav,omfattaslängre enav

skulleinteförändringsådanpåpekaviktigt attgörande. Det attär en
statligövrigkategorintillöverförsupphör. Denstatistikeninnebär att

statistik.
områdendvs.övrigt,istatistikområdengäller somdetNär

utredning-harbedömningar,Genomförandekommitténsomfattades av
följande:omfattathandöverväganden i förstaens

asylsökandeochInvandring

myndighet.statistikansvarigSIVinvandrarverk ärStatens
uppgifter.administrativahandi förstaharSIVbedömerUtredningen att
informeraochanalyserauppgiftermyndighetens atttillhör inteDet

därför inteStatistikansvaret utgörsamhället.isektor ensinbrett om
statistik-tilldeladesSIVSedanverksamheten.inaturlig komponent

tillkommit.Integrationsverketharansvar
statistikenpåverkatharreformenfunnitinteharUtredningen att

harAnvändargruppomfattning.litendessutomharområdet. Ansvaret
kunskapframförtutredningen atttilli brevhar omSIVinrättats.inte

detframförtvidarehar attverket. SIVinomfinnsbehovintressentemas
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SCB harär den informationen folkbokförda invandraremestasom om
och har och möjligheter samköra olika registerl-som attresurser
databaser.

Utredningen därför det finns anledningatt övervägaanser att om
för statistiken bör flyttasansvaret från SIV till SCB, innansom

reformen svarade för statistiken på omrâdet. SCB dessutom försvarar
befolkningsstatistiken i övrigt. Utredningen emellertid inte bereddär att
f.n. föreslå sådan förändring. Exempelvis det angeläget förstären att

vilken roll Integrationsverketpenetrera bör ha i statistikfrågor.

Taxeringsuyall

För statistiken taxeringaröver och utfallet statsbudgeten ärav
Ekonomistyrningsverket ansvarig myndighet. Utredningens bedömning

statistikenär att intresse förär begränsadstort kretsav en av
användare. Däremot har statistiken begränsat allmänintresse.ett Det
innebär alla kriterier för vadatt skall omfattas den officiellasom av
statistiken inte uppfyllda.är

Utredningen har området,övervägt följd intresset förattom som av
statistiken smalt, kan avförasär från förteckningen officiellöver
statistik i statistikförordningen. Det för den skullär viktigt att
statistiken produceras i fortsättningen,även det kunde i stället skemen
i form övrig statlig statistik. Det skulle bl.a. innebära de kravav att

gäller för statistikens offentliggörandet.ex. inte behöver uppfyllas.som
Exempelvis faller kravet på den statistikansvarige arbeta medatt ett
användarråd. Något sådant finns inte heller i dagsläget.

Rättsväsende

Brottsförebyggande BRÅrådet ansvarig myndighetär för
statistikområdet Rättsväsende. Det innebär för statistikenansvar
avseende brott, för brott lagförda domstolarnas verksamhet,personer,
kriminalvård och återfall i brott.

Utredningen har funnit statistiken på dessa områdenatt varit kraftigt
försenad. Någon officiell statistik presenterades inte under en
tvåårsperiod. Utredningen har BRÅvidare nåtts synpunkten kanattav
ha partsintresse i statistikresultaten. Det skulle innebära statistikenatt

BRÅbl.a. hurmäter väl har lyckats med sina uppgifter. kanDet därför
finnas risk för användare uppfattaratt statistiken mindre trovärdig.som
Av debattartiklar i massmedia har framgått vissa statistikresultat påatt
BRÅ:s ansvarsområden har ifrågasätts detta skäl.av
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BRÅ:sUtredningen har diskuterat ansvarig myndighet frånroll som
skötadessa utgångspunkter. det myndighetens förmågaNär gäller att

sin kraftig förbättring harstatistik har utredningen konstaterat att en
skett. det gäller trovärdigheten skadas följdNär risken för ettatt som av
eventuellt partsintresse, utredningen det föreslagna rådetföreslår att
följer utvecklingen.

Statistik för särskilda varugrupper

Överstyrelsen ÖCBför civil beredskap statistikansvarigär
myndighet. sådana har särskiltDe är ettvarugrupper som avses som

ÖCB:sintresse beredskapssynpunkt. intresse i första handur avser
primämppgifter, dvs. uppgifter vilka företag producerar vissaom som

ÖCBanvänder vissa fick statistikansvareller råvaror. sittvaror som
följd beslut basis Genomförandekommitténs förslag.på SCB:sav av

ÖCB.överfördesanslagsmedel till
ifrågasättaUtredningen det finns anledningatt attanser om

allmänintresse bör för officiell statistik.statistiken har sådant gällasom
föreslås, i likhet med övriga områden utredningen inte tagitFrågan där

ställning, behandlas vidare det föreslagna statistikrådet.av
Sverigesutredning har föreslagit geologiska utredning skallEn att

ÖCB:sför finnas med viddelar statistik. börDettaöverta ansvaret av
rådets överväganden.

statistikområdenNya

Utredningen det viktig egenskap hos delar denäratt storaanser en av
officiella statistiken hindrar inteden bestående tiden. Dettaär överatt

förändringar i fonn anpassningar till krav ochexempelvisatt av nya
utbyggnader med ytterligare statistikområden skall kunna ske. Det
innebär förytterligare områden kan tillkomma inom Sverigesatt ramen
officiella statistik bli statistikansvariga,och fler myndigheter kan
exempelvis följd förslag utredningar.från särskildasom av

exempel uppdrag till utredaEtt regeringens SIKAutgörs attav
behovet samlat för statistik modern informations- ochett systemav om
kommunikationsteknik. Utredningens förslag kan resultera i utökat
statistikansvar för vissa myndigheter och statistikansvarigaev. nya
myndigheter.

exempel området massmediastatistik. samband medEtt Iärannat
statistikrefonnen anslag avseende statistikreducerades SCB:s på

imassmediaområdet. Medlen fördes till Kulturdepartementet avvaktan
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dess har TV-verket bildats.på slutlig lösning. Sedan Radio- ochen
framSåväl Nordicom i Göteborg Radio- och TV-verket har tagitsom

massmediaområdet, dock utanför den officiella statistiken.statistik på
Utredningen det kan statistiken bör fåövervägasatt statusanser om

officiell och Radio- och TV-verket formellatt statussom ges som
statistikansvarig myndighet. Frågan bör hanteras det föreslagnaav
statistikrådet.

Ytterligare område där det har anmälts till utredningenett att
oklarheter föreligger ansvarsfördelningen statistik folk-i är om

Kulturrådet förbildningen. Skolverket och ansvariga varsin delär av
denna statistik. Båda uppdrar åt SCB producera statistiken. Enatt stor
användare statistiken finns i Folkbildningsrådet, använder såvälav som
den statistik ligger under Skolverkets och Kulturrådetssom ansvar som
näraliggande statistik Folkbildningsrådet självt beställer SCB.som av

Flera statistikområden kan behöva ändras eller tillkomma följdsom
samarbetet inom Till sådana områden hör bl.a. statistikEU.av om

Idag produceras officiell statistik enbart avseende inkvartering.turism.
Turistdelegationen har statistikansvar.

Områden för utvecklingsinsatserlO.3.7

rad områden föreslås bli föremål för fortsatta utvecklingsinsatser iEn
syfte reformens effekter.stärka positivaatt

Användarförankring

Ökat användarinflytande grundstenama bakom statistik-var en av
reformen. Statistikansvariga skulle hänsyn till sekundär-äventa
användarnas behov. Genomförandekommittén statistik-ansåg att
ansvariga myndigheter för detta syfte skulle arbeta med särskilda
användarråd. allra flesta har också någon form råd, inte alla.De av men

fungerande förtjänarpå användarråd därför förtydligasKraven att
och förstärkas. inteeventuellt bara nödvändigt det finnsDet är t.ex. att
sådana råd. också viktigt de behandlar statistikfrâgorDet är att attsamt
användarna råden har möjlighet till reellt inflytande.ettgenom

Utredningen föreslår statistikansvariga myndigheter årligen skallatt
lämna till kontoret för Sveriges officiella statistikrapporten om
användarrådens verksamhet.
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Analys

statistiken.förbättrarmed analysenkontaktuppenbartDet näraär att en
verksamhetenstatistikreformeneffekttydlig positiv attDet är aven

i olikatill statistikenimpulsergivitområden harfleramed analyser på
områdenfleraDock saknas påkvalitet.statistikenshöjtavseenden och

myndighetenstatistikansvarigadenämneskompetens hosden som
områdendebl.a. på fleragälleranalys.allsidig Dettaförbehövs aven
sektors-områdenmyndighet, dvs. äransvarigdär SCB är som
karaktärsektorsövergripandestatistikdet gällerövergripande. När av

vilkaanvändare ochför vilkapreciserasvårtemellertidkan det attvara
statistikenmedjämförtanalys bör närsyften göras, enavseren

begränsad sektor.
exempel påredanfinnspå olika DetförbättrasSituationen kan sätt.

analyserlångtgåendemöjlighet till ävenskapartillvägagångssätt som
ochärnnesexpertismellannärhetökadansvarsområden. Enpå SCB:s
därområdenpåSCB,åstadkommasstatistikexpertis kan attt.ex. genom
videllerämneskunskapersinautvecklarstatistikansvar,verket har

organisationen.utanför denhjälpbehov ämnesexpertertar egnaav
föreslagnaför detuppgiftnaturligdetUtredningen äratt enanser

hurdiskussionenfortsättastatistikofficiellaSverigesförrådet att av
hand SCB:si förstastatistiken påkopplas tillkananalyskompetens

områden.

Produktion

statistikproduktionförmaterialadministrativaUtnyttjande avav
behovetbegränsaframföralltproduktionen,rationaliserar att avgenom

uppgifts-Särskildgrundmaterial.statistiskasärskilda insamlingar av
såväl statistik-förprocedurtidsödandeochkostsaminsamling är en

uppgiñslämnare.producenter som
gårregisterprojektetutvecklingsprojektVid drivsSCB ett som

statistikproduktionförbasregistersystemsamladeskapapåut att som
produktionregisterbaseradfördelardetilloch härigenom ta somvara

Även utvecklingsarbetenpågårmyndigheterandravid någrainnebär.
frågaområden.begränsade Detpå ärsyfte,med likartat ommeramen

utveckling.innehållsmässigteknisk ochbåde
utvecklingsarbetedettaviktigtdetUtredningen är attattanser

sektorsuppdelningenföljdfår inte försvårasprioriteras. Det avsom av
följastatistik börofficiellaSverigesförföreslagna rådetstatistiken. Det

registerprojektet vidibl.a.pågår,utvecklingsarbetedetstödjaoch som
SCB.
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Arkivering

viktigt framtida kan statistik,Det användare återfinna äldreär att
statistikansvarig. Utredningen har funnitäroavsett attvem som

arkiveringen de områden kan ha förlorat statistik-påär en av som
reformen.

önskvärt statistikansvariga myndigheterDet SCB och andraär att
arbetar med liknande rutiner arkiverad officiell statistikså att
dokumenteras och i behandlas likartatövrigt påäven sätt.ett
Utredningen bedömer statistikansvarigaflera de sektors-att av
myndigheterna behöver stöd och hjälp med sin arkivering och att en
koppling till Sveriges statistiska databaser kan bidra till arkiveringenatt
underlättas.

Flertalet statistikansvariga sektorsmyndigheter har kommit i ettnu
läge, där det hög tid i arkiveringsfrågan. förefaller iDetär att agera
första hand mindre myndigheter, med få avdelade förvara personer
statistikñågor, har problem.som

Riksarkivet tillsynsmyndighet arkivområdet. Utredningenpåär
föreslår det föreslagna kontoret för Sveriges officiella statistik iatt
samarbete med Riksarkivet fram hjälpmedel och riktlinjertar samt ser
till erforderliga utbildningsinsatser genomförs.att

Dokumentation

Dokumentationen bör naturlig del i produktionsprocessen ochvara en
självafram integrerat med produktionen den officiellaväxa av

statistiken. dokumentationssystemet,SCB framtagna SCBDOK,Det av
bygger sådanpå princip.en

Utredningen den tekniken, bl.a. medgermodernaatt attanser som
användarna i högre sina ställer alltutsträckning själva skapar tabeller,

krav på de uppgifter bas för statistikenstörre äratt är noggrantsom
beskrivna. Utredningen denödvändigt inte baradet äratt attanser
statistiska resultaten dokumenterade, datamaterialockså deär utan som
ligger till grund för statistiken. blir allt viktigare tydligtdetDet att
framgår exempelvis vad de uppgifter använder sig ochman av avser
hur de insamlade, definieradeär osv.

Utredningen det naturlig uppgift för det föreslagnaärattanser en
rådet för Sveriges officiella statistik följa hur arbetet medatt
dokumentation den officiella statistiken utvecklas.av
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statistikojiiciellBegreppet

officiell statistik.inteproducerarmyndighetstatistikAll ärsom en
officiellforvissa kriterierpresenteradeGenomförandekommittén

viktigtdessa kriterier. DetvidareutvecklatUtredningen har ärstatistik.
fårstatistik inteövrig statligofficiell ochmellanpåpeka gränsenattatt

ändrasbehövakandefinitiv låsning. Gränsen överinnebära setten
tiden.

skallsådan statistikföljande krav förgällerutredningenEnligt som
officiella statistik:Sverigesomfattas av

finnssamhällsområdendeskall någonstatistiken somavse av-
iändrad1992:1668,i statistikförordningen SFSförtecknade senast

1999:39,SFS
myndighetfattatsskall haframställningstatistikensbeslut av enom-

statsmakterna,frånskall ske via anslagfinansieringenoch
tidenbeståenderegelbundet,skall produceras överstatistiken vara-

intresse.allmäntsamt av

andraellertillstatistik EUdengällerVidare rapporterasatt som
statistik.officiellskallorganisationerinternationella vara

behov.dagensenbartskall inteofficiella statistikenDen motsvara
därför intebehöverbehov.framtida Detockså tillgodoseskallDen

motiverafördagslägetmätbart behov iekonomisktfinnas attattett en
ochefterfrågesituationenpåverkar bl.a.statistik produceras. Härutöver

officiell statistikvilkenuppgift imyndighetensden ansvariga stort som
statistikområde.påskall fram etttas

officiellförskall gällakriterierdeUtredningen att somanser
mellanökasyftesuccessivt iutvecklasstatistik bör att samsynen

skallstatistikvilkengällerdetmyndigheterna avgöranär att som
denförföreslagna kontoretdetUtredningen föreslåromfattas. att

statistikansvarigamed desamarbetestatistiken iofficiella
skall gällerkriteriervidareutvecklar desuccessivtmyndigheterna som

statistik.officiellafor Sveriges

konsekvenserämställdhetspolitiska10.4 J

individbaseradskall1994:108statistikförordningen SFSEnligt il0§
däremot,skäl talarsärskildastatistik, inteofficiell när vara

full-statistiken innebärKönsuppdelningkönsuppdelad. merenav
samhälls-olikainomjämställdhetsaspektenbelysningständig av

bättre besluts-fårocksåsjälvfalletinnebärområden. Detta ettatt man
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underlag vad gäller jämställdhetskonsekvenser olika politiskaav
förslag.

Som i kapitlet statistikens utvecklingnämnts tycks reformen iom
sig inte ha inneburit någon försämring könsuppdelningenav av
statistiken. Snarare finns tecken på den kan ha inneburitatt en
förbättring. de tillfrågadeAv statistikanvändama i utredningens
enkätundersökning statistiken30% i detta hänseende harattanser
förändrats till det bättre under de åren.senaste

Såväl enkätundersökningen SCB:s undersökningarsom av
statistikens könsuppdelning dock vid handen det finns brister,attger
dvs. statistikfirordningen inte till fullo följs denna punkt.att

jämställdhetspolitiskaDe konsekvenser i övrigt eventuellt kansom
kopplas till reformen har med kompetens- och rekryteringsfrågor att

spridningDen reformen innebar hargöra. i många fallav ansvar som
lett till myndigheter blivit tilldelade statistikansvar har utökatatt som
sin personal och i samband härmed också sin statistiska kompetens. En
del denna personal har rekryterats från SCB. Reformen harav nya
sålunda inneburit viss personalomsättning och visst personal-etten
tillskott inom för den officiella statistiken. Bland desystemet
nyrekryterade rekryterade under 1998 på SCB 62 kvinnor.är procent

högreDet andel den gäller för SCB:s personalär totalt, däränen som
andelen kvinnor 58är procent.

Vid de statistikansvariga sektorsmyndighetema det oftaär personer
med vissa statistikkunskaper tillsammans med eller allmännaämnes-
utredningskunskaper anställs for arbetsuppgifter helt ellersom som
delvis statistikansvaret. Andelen kvinnor högrerör på exempelvisär
sociologi- och utredningsutbildningar i det statistikämnet.än Dettarena

det rimligt tendensen rekryteragör medatt anta att att personer
blandade bakgrundskunskaper på ökarsikt andelen kvinnor inom
statistiksystemet.

Vid SCB arbetar aktivt med jämställdhetsfrågoma.man
Myndighetens jämställdhetsplan innehåller exempelvis beslut om en
rad åtgärder för öka andelen kvinnor på chefsbefattningar.att

Utredningens övergripande analys pekar på reformen inte haratt
haft negativa konsekvenser för könsuppdelningen i verksamheten med
den officiella statistiken. Reformen har inte fokus jämställd-påsatt
heten. Utredningen bedömer dock den har bidragit till öka antaletatt att
kvinnor deltar i statistikarbetet.som

Reformen har bidragit till ökat intresse för och användning av
statistik och härigenom till ökade behov statistiker. Fleraattav
myndigheter har tillgodosett dessa behov rekrytera statistikerattgenom
från bl.a. SCB. har iDetta sin lett till ökat rekryteringsbehov inomtur
SCB.
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konsekvenserRegionalpolitiska10.5

huvudsakreformen ivilade förestatistikenofficiellaför denAnsvaret
Örebro.och GenomStockholmiverksamhetharpå SCB, som

andratillöverförasstatistikenhälftenförkom attreformen ansvaret av
förlagdverksamhethuvudsakligasindem harmyndigheter. Sex av

myndigheterStockholmsområdet. Dessa ärutanför
i GöteborgFiskeriverket-

JönköpingiSkogsstyrelsen-
i EskilstunaenergimyndighetStatens-

iNorrköpinginvandrarverkStatens-
Jönköpingjordbruksverk iStatens-

i Umeå.lantbruksuniversitetSveriges-

innebärfrånstatistik SCBytterligareflyttaförslag attUtredningens att
ochStockholmutanförliggervilkenförstatistikandelen ansvaret

statistikÖrebro officiellför vissföreslårUtredningenökar. att ansvar
Karlskrona.Boverket iöverförs till

Även följdstatistikenofficielladendelarföransvaret som avavom
dvs. frånutanför SCB,myndighetertillflyttatsharstatistikrefonnen

Örebro, statistiken flyttat,produktioneninteiså harochStockholm av
deuppdragpåsköts SCBproduktionendelareftersom stora avavav

personal idärföroch sysselsättermyndigheterna ävenstatistikansvariga
Örebro har flyttats.ochStockholm att ansvarettrots

Brottsskydd10.6

Brottsförebyggande rådetförhållandetdetbedömerUtredningen attatt
BRÅ myndighetstatistikansvarigstatistikreformenföljd äravsom

harrättsväsendeområdetstatistiken påofficiellaför denmed ansvar
BRÅ myndighetdenbrottsskyddet.föreffekter ärhaft positiva som

belysabehövs förstatistiskt underlagvilket attkanbäst avgöra som
lämpligasnabbt initierabehovoch vidområdetpåutvecklingen

åtgärder.
statistikBRÅ:s brottsstatistik,föromfattarstatistikansvar ansvar

kriminal-verksamhet,domstolarnaslagfördaför brottöver personer,
i brott.återfallvård och

BRÅ denpåverkamöjligheterharstatistikansvaret attGenom stora
tillgänglig. Statistikensdenhurfram görsstatistik samttassom

utredningenVidare harefter reformen.förändratshar ocksåpublicering
BRÅ statistikansvarharföljdstatistikenkonstaterat attatt avsom
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används i första hand områdetgrund för olika beslut inommer, som
rättsväsende.
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studierutredningensResultat avav

användarråd

Bakgrundl
.

uppmärksammastatistikansvarigviktig del i uppgiftenEn är attsom
statistikansvarigabehov.till olika användares Denoch hänsynta

användaren påsektorsmyndigheten ofta själv den störstaär men
användare. SCBrad andraområden finns naturligtvissamtliga även en

sin statistik.sällan själv användareär av
denna uppgift.betänkande underströksGenomförandekommitténsI

följandesades blDär a

blir kartläggauppgiftBeställaransvarig sektorsmyndighets att
....,statistik sitt områanvändarnas behov på eav

fram istatistikenförI beställaransvar ligger tasattatt ansvara... önskemål ....med olika användaresenlighet

medfastställas i samrådfrekvens börinnehåll, form,statistikens etc.
beställar-fullgöra uppgiftenkunnaövriga användare. För att som

lämpligtdetmyndighet för officiell statistikansvarig är att ett
månbyg i denmed andra användareorganiseratsamarbete etts upp,

fastkaninte finns.så Detta öras attännuant av enl orm
användarna etableras,för olikareferensgruppnmedrepresentanter e

skapas.ande beredningsorganeller iatt ett

organiserade användar-uppfattning i vilken månfåFör att en om
huvudanvändarnaanvändareinrättats, hur andrahar ängrupper

detstatistiken inomdeupplever sitt inflytande och vad anser om
kartlagt förekomstenhar utredningenområden de användareär av

genomförtsammansättningoch derasanvändarrådens förekomst samt
ledamöterna i dessa.bland urvalenkätundersökning ett aven
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Sammanfattande resultat

myndigheter samlarstatistikansvarigaallra flesta, inte alla,De men
statistikendiskuteraanvändare förregelbundet blandad attgruppen

för.inom det områden de ansvarar
kanal förfunktionvanligtvis väl fylla sintycksDessa somgrupper

deltagandederasAnvändarna regelanvändarinflytande. attanser som
synpunkter.för sina Demeningsfullt och de får gehörär att anser

kanal från denviktigfungerardessutom utatt som engrupperna
får de värdefullsitt deltagandestatistikansvariga myndigheten; genom

och vad planeras.vilken statistik finnsinformation somsomom
understatistiken inte försämratsanvändarna harEnligt de tillfrågade

områden dereformen. mångaden tid gått sedan På tvärtomansersom
avseenden.den har förbättrats i radatt en

användarrådenKartläggning av

tillfrågadesinkl. SCBmyndigheterSamtliga statistikansvariga av
utredningen om

organiserat samarbeteellerde driver användarrådhuruvida annat-
statistikanvändare,med

brukar hållashur ofta sammanträden-
råden.ingår ivilka användare som-

formsvarade de har någon17tillfrågade myndigheter26Av att av
sådant ochde inte har något 3statistikfrågor, 6användarråd för att

svarade inte frågan.på
statistikansvariga myndig-deframgått tidigare skiljer sigSom

för fleraavseenden. Vissa harfrån varandra i fleraheterna ansvar
förgäller främststatistikområden. SCBDetta ett stortsom ansvarar

statistikansvarigaflera deofta områdenantal, ävenstora, avmen
olikaanvändarråd förvanligtvis olikasektorsmyndigheterna. harDessa

områden.
erfarenhetertidigarehandlar myndighetensskillnadEn avomarman

redansådantliknar Destatistikansvar eller något ett somansvar.som
vissaframför alltmed statistikfrågor SCBtidigare arbetat ävenmen

statistik redansamrådsgrupper förhade vanligtvis etableradeandra
någotvilka statistikansvaretmedan myndigheter förföre reformen är

reformen.inrättade råd följdhelt sinanytt som av
respektive harhar intevilka myndigheterNedan redovisas som

användarråd.
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användarråd:Har

möten/år.Arbetarskyddsstyrelsen. Inrättades vid reformen. 2
Ska ha möten/år.Brottsförebyggande rådet. Inrättades 1998. 2

Finansinspektionen. Inrättades nyligen.
möten/år.Högskoleverket. Inrättades vid reformen. 4-5

ggr/år vid behov.Kemikalieinspektionen. råd.2 Möten -2 resp.
Statistik behandlasLivsmedelsekonomiska samarbetsnämnden.

föri även annat.grupper
med eller färre/år.Naturvårdsverket. Grupp 2 möten

områden.teknikutvecklingsverket. Råd finns förNärings- och 2 3av
möten/år.1-2

möten/år.InrättadesRiksförsäkringsverket. 1997. 2-3
för statistiksedan användsSkogsstyrelsen. Grupp 1979, även

möten/år.2
möten/år.Skolverket. medGrupp 5

möten/år.Socialstyrelsen. råd. Med3 2 4-
redan fickenergimyndighet. inrättades NUTEKStatens när ansvar.

möten/år.3-4
kommunikationsanalys. råd.institut för InrättasStatens 4 succesivt.

möten/år.2
med möten/år.kulturråd. 2Statens Grupp

sedan möten/år.Turistdelegationen. Råd 1993. 4-5
tillsatta på verksnivå.Statistiska centralbyrån. 37 externa grupper

möten/år.månadsvis, vanligasttill 2-3från årMöten vartannat

Saknar användarråd

Centrala studiestödsnämnden
Konjunkturinstitutet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket

jordbruksverkStatens
Överstyrelsen för civil beredskap

användarrådpå fråganInget omsvar

Fiskeriverket
invandrarverkStatens

Sveriges lantbruksuniversitet
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blandEnkätundersökning4.

användarrådsdeltagare

till urval 80skickade enkätUtredningen ett sompersonerom caen
enkätenmyndigheter. Istatistikansvarigaanvändarråd hos olikaideltar

statistikensynpunkter påarbete,användargruppensfrågades omom
statistikansvariga sektors-meddetsynpunkter påoch systemetnyaom

enkäten.svarade påhälftenmyndigheter vid sidan SCB. Drygtav

ålder mötesfrekvensochGruppens4.1

organiseras dedeflertalettycksDet avgrupper somsom om av
anledningskapades medsektorsmyndigheternastatistikansvariga av

tidigare.ofta etableratsprogramrådreformen medan SCB:s grupper
svarade 40 %användargruppenhar du ingått ifrågan Hur längePå av

motsvarandemer medaneller5 åri SCB:sledamöterna grupper
endast 14sektorsmyndighetemasiför ledamöternaandel vargrupper

började deltamindre, dvs deellerdeltagit i fyra århar i stället%. Dessa
efter reformen.

aktiva. 80 %någorlundaförefaller attGrupperna svararvara
månaderna. 30 %de 12underminst gånghar senastemötts engruppen

fler.ellerden fyra gångermöttsattsvarar

aktiviteter4.2 Gruppens

skulleutnyttjas till. Manfråga vadintressantEn mötenär gruppemas
valt läggasektorsmyndighetfallbefara i dekunna attatt, en

för andratillkommitredan existerandestatistikfrågoma i somgrupp,en
statistik. Enmycket tid just åtinte ägnade såfrågor statistik,än annan

till kommautnyttjadesskulle kunnafarhåga attatt mergruppernavara
tillinsamlingsrutiner,frågor,praktiska än attöverens t.ex.omom

tycks dock intefram. Farhågomastatistik bördiskutera vilken tassom
täckningStatistikenstabell nedan.enkätresultaten. Seenligtbesannas

svarandedesamhällsomrâdet 73 %aktuelladet vara enavanges avav
ibland.sådana frågorhuvudfrågoma. Därtill 20 % tasatt uppangerav

aldrigfrågorhävdar sådanaEndast %5 nästan tasatt upp.
statistikansvarigaochanvändarråd hos SCBtill ledamöter iEnkät

sektorsmyndigheter.
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Fråga ofta följande påHur mötentas gruppensupp
Tas Vet TotaltTas Tas nästan

alltid upp/är ej/kannästan upp
aldrig ibland mötets avgöraen av

huvudfrågorupp
sakfrågor inte %20 % 57 % 18 % 5 100 %rörsom
statistik
Statistikens täckning 5 % 20 % 73 % 3 % 100 %

det aktuellaav
samhällsomrádet...
Praktiska frågor 40 % % 100 %5 % 50 % 5om
befintlig eller
planerad statistik...
Principiella frågor 45 % 38 % 12 % 5 % 100 %om

föransvaret
statistiken inom det
aktuella området...

finnasdvs innehåll och relevans, vilken statistik bör och vilken intet.ex. som som...,
bör eller behöver området.finnas. Prioriteringar mellan olika slags statistik inom

insamlingsrutiner metoder.ocht.ex....,
* vilken myndighet bör för viss statistik.t.ex. som ansvara en...,

på4.3 Deltagarnas nyttasyn gruppens

Grupperna tycks fylla sin uppgift låta de olika användarnas/-att
deltagarnas synpunkter påverka beslut statistiken. fråganPåom
Brukar du få gehör för dina synpunkter har de allra flesta markerat
de två postitiva svarsalternativen ibland, ibland inte och ja, imest

alltid. svarande har alternativet sällan ellerIngen valtstort sett
aldrig.

positivadet gäller fördelningen mellan de tvåNär mest
svarsalternativen framträder skillnad deltagare iviss mellanen grupper

myndigheterhos myndigheter, respektive Blandsmå SCB.stora
deltagarna i myndigheters något fler de istora att stortgrupper svarar

statistikansvariga sektorsmyndigheter vilkas gruppdeltagare har påDe svarat
enkäten har i redovisningen på vissa frågor delats in i storaav svaren
respektive små. Indelningen storleken statistikansvaret. Till de storaavser
hör Arbetarskyddsstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, energi-Statens
myndighet, Högskoleverket, Skolverket, Socialstyrelsen och institut forStatens
kommunikationsanalys Till små förts Finansinspektionen,SIKA. de har
Kemikalieinspektionen, Riksförsäkringsverket, Skogsstyrelsen, Statens kultur-
råd och Turistdelegationen.
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de ibland får gehör ochalltid får gehör för sina synpunkter än attsett
detibland inte. Bland deltagare i små myndigheters ärgrupper

ibland inte i alltid. Blandvanligare ibland, än stort settatt svara
i denna tendens tydligare. tabelldeltagare SCB:s Seär ännugrupper

nedan.

Brukar få gehör för synpunkter du framför Markera alternativFråga du de ett
små SCB:s samtligal SAM:s I SAM:s I Istora

grupper grupper grupper grupper
i alltid 33 % 47 % 25 % 34 %Ja, stort sett

Ibland, ibland inte 56 % 40 % 70 % %57
eller aldrig 0 % 0 %Sällan 0 % 0 %

framfört 0% 2%Harinte 0% 7%
några synpunkter

det behövdessom
gehör för
Ingen åsikt/kan ll % 7 % 5 % 2 %
inte avgöra

100%Totalt 100% 100% 100%

Behovet där olika användare diskuterar sina olika behovav en grupp
skiljerstatistiken åtminstone delvis, hur mycket behovenavgörs,av av

sig ifrån dvs i hur hög grad det finns intressekonfliktervarandra, om
statistiken och hur starkt kolliderande behoven Omkring tiosex av
svarande det finns intressekonflikter, uttalade eller outtalade,attanser

statistiken område avhandlas i den de deltarinom detom som grupp
tio det inte finns intressekonflikter.Drygt tre attav anser

finns intressekonflikter statistiken inomFråga 7 Tycker du det det häratta. om
statistikomrâdet
Ja, uttalade intressekonflikter 34 %

uttaladeJa, icke 27 %men
Nej 32 %

åsikt/ kan inteIngen 7 %avgöra
Totalt 100 %

vanligaste intressekonflikter de prioriteringarDe är rörtyperna av som
mellan olika statistik inom området och de nivån pårörsorts som
statistikens nedbrytning.
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Fråga Vad7 intressekonfliktema alternativ kanflera markerasavser
Prioriteringar olika statistik inom området 63 %sortsav
Nivå på statistikens nedbrytning 63 %
Aktualitet kontra noggrannhet 33 %
Sätt fram statistiken ll %att ta
Annat 26 %

Nära tio intressekonfliktema mycket eller ganskaatt ärsex av anser
starka medan tredjedel de inte särskilt starka.äratten anser

Fråga 7 Hur starka intressekonfliktemaärc.
Mycket starka 15 %
Ganska starka 44 %
Inte särskilt starka 33 %
Kan bedöma 7 %
Totalt 100 %

allra flestaDe upplever det meningsfullt de deltar iäratt att gruppen.

Fråga meningsfullt/ viktigtHur du ditt deltagande i ärattanser gruppen
Mycket meningsfullt 40 %
Ganska meningsfullt 48 %
Inte särskilt meningsfullt 7 %
Ingen åsikt/ kan inte 5 %avgöra
Totalt 100 %

två frågorI uppmanades enkätens besvarare själva skriva nedöppna att
vilka fördelar respektive nackdelar de upplever med sitt deltagande. De
vanligaste fördelarna med delta i användarrådenatt attuppgavs vara

får information, möjlighet påverka och viss insyn i statistik-attman
produktionen. Nackdelen det tid.att taruppges vara

4.4 Andra förkanaler inflytande

framgåttSom tycks användargruppema i allmänhet uppfattas som en
viktig och värdefull kanal för inflytande statistiken.på dock inteDet är
den enda kanalen. ingår iDe användargruppemapersoner som upp-
lever i hög utsträckning de har andra möjligheter påverkaävenatt att
statistiken, möjligheter många dem också utnyttjar. kanDettasom av
ske kontakter med SCB för deltagare i de statistikansvarigagenom
sektorsmyndigheternas grupper, med andra myndigheter för deltagare

9 19-1312
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tabellandra Seeller påregeringskansliet sätt.medgrupper,i SCB:s
nedan.

ideltagaremellanskillnadframträdertabellenpunkt iPå enen
SAM:skalladei tabellensektorsmyndighetersrespektiveSCB:s

användar-i någondeltarsvarandedeingenMedan somavgrupper.
andrasaknasigsektorsmyndighetorganiseras anserav ensomgrupp

femte i SCB:sdelta i dennapåverkansmöjligheter än att varansergrupp
möjligheter.andrasaknardeattgrupper

sidanområdet vidinomstatistikenpåverkahar dumöjligheterVilka avFråga 12. att
användargruppendeltagande iditt

samtligaSCB:s IISAM:sI
gruppergruppergrupper

%4848 %SCBmedkontakterharJag ---
38 %38 %andramedkontakterharJag ----

myndigheter
22 %24 %20 %regeringenmedkontakterharJag

%59%5760 %andrapåverkakanJag sätt
9 %19 %0 %möjligheteringa andraharJag

%1510 %20 %/ kanVet avgöra
i SAM:still deltagareendastsvarsltemativDetta grupper.gavs

SCB:sdeltagare iendast tillsvarsalternativDetta grupper.gavs

påstatistikenpåverka änsättmöjligheter annatutnyttjat dinadu13. attFråga Har
årenunder deanvändarrådet senastetregenom

samtligaI grupper
%30flera gångerJa,

30 %gångerenstakanågraJa,
26 %Nej
13 %bedöma/ minnsinteKan

%100Totalt

på statistikenSynpunkter4.5

statistikennuvarandeväl denfråga hurocksåfannsenkätenI omen
nyligenstatistikdenfalli vissavilketbehovuppfyller somavserens

harintestatistiknuvarandeandra denoch iförändratshar som
svarandedeframgårfrågapå denna attlänge. Avförändrats på svaren

f°arområdenaflestaPå dedagsläget.ellermed utgångs-nöjdarelativtär
svarsfrekvens.finns högstbristerväl,ganskaalternativet men

ochAktualitetbetyg.allra högstfåraspektdenTillförlitlighet är som
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relevans f°ar betyg och därmed områden där många önskarsämst är
förändringar. tabell nedan.Se

Fråga 14. Hur väl dagens officiella statistik inom statistikomrâdet dinamotsvarar
behovAvseende:

Mycket Ganska Inte särskilt Vet ej/ Totalt
väl väl, väl, kanvästent-men

brister liga brister avgöra
finns finns

Innehåll och 9 % 70 % 20 % 2 % 100 %
relevans
Tillförlitlighet 24 % 64 % % 4 % 100 %7
Jämförbarhet 0 % 56 % 16 29 100 %% %
med andra omr.
Tillgänglighet 27 % 53 % 16 % 4 % 100 %
Aktualitet %17 54 % 26 % 2 % 100 %
Könsuppdeln. 37 % 21 % 10 % 32 % 100 %

Samma sak kan åskådliggöras i diagramforrn:

100% Vet kan
avgöra,

50% j
i Intesärskiltväl.u

;limenthgabrister60%

Ganskaväl, nenI40% bristerfinns

20% MycketVäl.

0%
Tillför- Jänförbar- lillgäng- Aktualitet Lbpdelning

pákönlitlighet het lighetm
andra

orrráden

De förändringar i statistiken har skett deunder åren isenastesom anses
mycket utsträckning ha varit till bättre.det Mycket vanlig ärstor
emellertid också bedömningen det inte skett några väsentligaatt
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harårenunder destatistikenMycket få senasteförändringar. attanser
avseende.i någotdetförändrats till sämre

enkät-hälftenomkringoch relevansinnehållgällerdetNär avanser
tredjedelbättre. Entill detförändratsharstatistikenbesvarama att
relevansstatistikenstioochförändringaringaupplever anseren av

år.undertill detförändratsharämnesområde sämrederasinom senare
harstatistiken intedet flerområden attövrigaPå är ansersom

gällertill det bättre. Detförändratsden harförändrats attän ansersom
upplevt någraharhälften intedäraktualitetochtillförlitlighetex.

likaungefärdettillgänglighetgällerdet ärförändringar. Närväsentliga
denblivit bättre ärden att104många att somsom anserav

oförändrad.

Avseende:årenunder dehar förändratsstatistiken senastedu22. AnserFråga att
Totaltej/Vettörän-Ja,Nej, ingenför-Ja,

till kandratsväsentligändrats
detförändring avgöratill det sämre

bättre
%10011 %9 %33 %48 %Innehåll och

relevans
100 %27 %%749 %18 %Tillförlitlighet
100 %47 %4 %33 %16 %Jämförbarhet med

inomstatistik
områdenandra

100 %14 %9 %41 %36 %Tillgänglighet
100 %16 %%748 %30 %Aktualitet
100 %35 %0 %%3530 %Könsuppdeln.
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Fråga diagramform:22 i
100%

80%

60%

.hbgyingenväsentlig40% l
förändringvv s

i20% .Jarorandratsüudet
4: °7 bättre

,
0% j Me,

hnehál, Tillför- Jänförbar- Aktuaitet LppdelningTil
påkönrelevans Iiüighet hetm lighet

andra
orrråden

4.6 statistikDe svarandes användning av

tycks i de flesta falldeltar i användargruppemaDe varasompersoner
användare den statistik diskuteras ihögfrekventa grupperna.av som

användar-hälften använder sig statistiken inom56 %Mer än av
veckan ellerområde så ofta någon gång i Den storamer.gruppens som

månaden.någon gång imajoriteten 82 % använder den åtminstone
ihögfrekvent användare vanligare bland deltagare SCB:sAtt ärvara

tredjedelarbland dem i sektorsmyndighetemas Tvåän grupper.grupper
använder statistiken åtminstone någonSCB:s gruppdeltagare67 % av

månad. Motsvarandevecka och hela minst gånggång 90 %per en per
gruppdeltagare respektiveandelar för sektorsmyndighetemas 45är

svarsalternativ:frågan ytterligare tvådiagram nedan.74 %. Se I gavs
aldrig och minns / kan bedöma. hade markerat dessaIngen
alternativ.
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inomstatistikendigmånaderna12 använtdeunderduFråga 15. Har senaste av
området

100%
90% gångNågonn
30%
70%

månadgångNågon per50% D
50%
40% veckaNågon gång per.
30%
20%

dagligenI stort sett10% I
0%

samtligaI|SCB:sI SAMs
gruppergruppergrupper

använderanvändargruppemarepresenterade ifinnsDe sompersoner
enkätbe-Allautredningar.ochanalysertillstatistiken göraattmest

servicealternativ. Attdettamarkeratharfrån SCB:s gegruppersvarare
blandsärskiltanvändningsområde,vanligtrelativtocksåandraåt är ett

sektorsmyndighetemasstatistikansvarigai dedeltarde grupper.som
medjämförtservicetillstatistikenanvänderdem atthälftenDrygt geav

statistikenanvändagmppdeltagare. Atttredjedel bland SCB:sknappen
verksamheten ärdenplaneraochmedel för att styra egnaettsom

bland SCB:s,gruppdeltagare änsektorsmyndighetemasblandvanligare
nedan.diagramöverhuvudtaget. Sevanligtsärkiltinteärmen



SOU 1999:96 Bilaga 1 263

Fråga 16. Vad har du statistiken inom området till,använt under 12mest senastese
månaderna

%
100

ISAMs grupper80
SCB:sl grupper

60

40

20

0
Att service Att analyser Attgöra input och Kange avgörage

andra och utredningar styrning och
planeringav egen

verksamhet

flestaDe använder sig statistik från flera områden, inte bara detav
område avhandlas i den de deltar Hela 63 % isom grupp uppger
enkäten de ofta använder sig statistik från andra områden.att Därtillav

sig 22 % iblandsäger använda statistik från andra områden. 15 %
använder sällan statistik inom andra områden.

Många också de använder statistik för några åratt änanser mer nu
sedan. hälftenNära 47 % deras användande har ökat deattuppger

åren. Lika många sitt användandesenaste i stort settanser vara
oförändrat. Ett fåtal 7 % har minskat sitt användande de åren.senaste

Anledningarna till använder statistik tidigareatt änman mer nu
redovisas i diagrammet nedan. viktigasteDen orsaken är att grupp-
deltagarnas arbeten kräver ökat användande. hängerDetta troligenett
ihop med den allmänt starkare fokuseringen på statistik i samhället, bl a

medel i resultatstymingen i statsförvaltningen,ett där mångasom
arbetar med uppföljning och utvärdering olika verksamheter. Attav
statistiken har blivit bättre eller relevant anledningmer uppges som en

tredjedel deltagarna i sektorsmyndighetemas ochav en av grupper av
dryg femtedel SCB:s gruppdeltagare. En anledning baraen av som

gäller för sektorsmyndighetemas gruppdeltagare har fåttär att man en
inblick i vilken statistikstörre finns. En tredjedel dem harsom av

markerat detta alternativ. Denna aspekt understryks ytterligare av
i enkätens frågor, där många beskriveröppna möjligheten fåsvaren att

information den statistik finns eller planeras viktigom som som en
fördel med delta i användargrupp.att en
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ökatanvändandeVarför har dittFråga 19.

i.ISAIVt grupper
SCB:s| grupper.

annatnitt nyttstörremer
arbetearbeteinblickrelevant

Svarsaltemativ:
åren.för mig derelevant/har blivit bättreStatistiken senastemer-

statistik finns.inblick i vilkenfåttharJag större som-
användande.ökatkräverMitt arbete-

arbete.harJag ett nytt-
vad.AngeAnnat. gärna-

Kan avgöra.-

på detSynpunkter systemet4.7 nya

sin påsjälva beskrivasvarandedefråga ombadssistaenkätensI att syn
löd:Frågandet systemet.nya

Fråga 23.
och denstatistiksystemetdu detcker"Hur att nyanya

duskillnadernå HarMärker dufungerarördelnin ajår-enansvars statligadendunackdelar Hurellernågra atttycstött erpa
statistiken bör organiseras

påreflektioner Skrivochsinpunktersjälv din gärna ettBerätta om
plats.du be överseparat merpapper om

i SCB:sBland deltagarnavarierande.mycketSvaren är svarargrupper
skillnadmärka någonsiginte tyckerdel de större mothel atten

områden SCBdeeftersom ärförvånandeintetidigare. Detta är som
Vissa deltagarereformen.förefanns hos SCBstatistikansvarig för även

förlyhörtblivitdock SCButtryckeri SCB:s att mergrupper
missnöje med detuttryckerAndraåren.användarsynpunkter de senaste



Bilaga 26511999:96SOU

samordningmedföljd problem närbland annatsystemet avsomnya
myndigheter.flerauppdelat påstatistikansvaret är

Även sektorsmyndighetemasstatistikansvarigadeltagare i debland
skillnader.märkt någrainte harfåtalfinnsanvändargrupper ett som

flesta tycksmyndigheters Desmåframförallt iåterfinnsDessa grupper.
positiva till detförändringar. Deformdock ha upplevt någon ärsomav

användarstyrd ochhar blivitstatistikenpåpekar attsystemet mernya
förankrade SCBbredareblivitbeställningama har attrelevant, samtatt

Även framförs. Någonnegativa åsikterserviceinriktat.blivithar mer
beställamyndighet kanansvarigordningen,dentycker näratt ennya

ineffektivt ochfungerarproducenterolikaproduktionenolika delar i av
sektors-ansvarigadenbeklagarrationellt.mindre En attannan

uppgifter.vissainsamlingupphöra medvaltmyndigheten har att av
kvalitetenochtillförlitlighetennegativ synpunktYtterligare är atten

innehållet.stod förgaranterad SCBkändes närmer
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myndigheter i maj 1998Statistikansvariga

ASS ArbetsmarknadArbetarskyddsstyrelsen
ArbetsskadorEkelundsvägen 16, 84 Solna171
ArbetsmiljöTfn: 08-730 90 00

Fax: 08-730 19 67

BRÅrådetBrottsförebyggande Rättsväsende
6494, 82 Stockholm BrottBox 113

lagfordaTfn: 87 För brott08-401 00 personer
verksamhet64 DomstolamasFax: 08-32 83

KriminalvárdÅterfall i brott

CSN Utbildning och forskningCentrala studiestödsnämnden
Studiestöd851 Sundsvall82

Tfn: 060-18 60 00
060-18 6192Fax:

FinansmarknadFinansinspektionen
Finansräkenskaper7831, 103 98 StockholmBox

Tfn: Börsaldieägande08-787 80 00
Stockstatistik for finansiella företag35Fax: 08-24 13
Finansiella företag, bokslut

inkl. understöds-Försäkringsverksamhet
föreningar

skogsbruk, fiskeFiskeriverket Jord- och
26 Göteborg FiskeBox 423, 401

Tfn: 03 Vattenbruk031-743 00
031-15 65Fax: 77

forskningHögskoleverket HSV Utbildning och
HögskoleväsendeBox 7851, 103 99 Stockholm

Tfn: 08-453 70 00
08-453 70 50Fax:
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Miljövård naturresurshushållningKemikalieinspektionen KemI och
användningSolna Kemikalier; försäljning ochBox 1384, 171 27

Tfn: 08-730 57 00
Fax: 08-735 76 98

Konjunkturinstitutet KI Näringsverksamhet
Näringslivets investeringar3116, 103 62 StockholmBox

Tfn: 08-453 59 00
08-453Fax: 59 80

konsumtionPriser och
Hushållens inköpsplaner

Livsmedelsekonomiska Jord- skogsbruk, fiskesamarbets- och
Lantbrukets strukturnämnden LES

Stockholm Produktion i lantbruk och103 33
Tfn: trädgårdsnäring08-405 10 OO

Sysselsättning i jordbruketFax: 08-10 93 39
Skördeuppskattningar
Lantbrukets ekonomi

jordbruketPrisutvecklingen i

Naturvårdsverket Miljövård naturresurshushållningoch
Stockholm Belastning106 48

Tfn: 08-698 10 00 Miljökvalitet
tillämpningFax: 08-20 29 25 Miljöskyddslagens

Avfall
Utsläpp

NUTEK Energi
användning117 86 Stockholm Tillförsel och energiav

Tfn: Encrgibalanser08-681 91 00
08-19 68 Prisutveckling inom energiområdetFax: 26

Näringsverksamhet
Nyetableringar
Konkurser och offentliga ackord
Utlandsägda företag
Svenskt ägande utländska företagav
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ekonomiOffentligRFVRiksförsäkringsverket
social-utgifter inomOffentligaStockholm103 51

försäkringssektomTfn: 08-786 90 00
08-411 27 89Fax:

Socialförsäkring
barnfamiljertillStöd

och handikappsjukdomStöd vid
ålderdomStöd vid

Arbetslöshetsersätming

ekonomiOffentligRiksgäldskontoret
statsskuldochOffentlig upplåningStockholm103 74

Tfn: 08-613 45 00
6308-21 21Fax:

ekonomiOffentligRRVRiksrevisionsverket
TaxeringStockholm104 3045070,Box

statsbudgetenUtfallet40 00Tfn: 08-690 av
08-690 41 00Fax:

skogsbruk, fiskeochJord-Skogsstyrelsen
skogsbruketSysselsättning iJönköping551 83

skogsbruketProduktion iTfn: 036-15 56 00
61036-16 70Fax:

forskningUtbildning ochSkolverket
SkolväsendeStockholm2053, 106Kungsg.
Barnomsorg32 00Tfn: 08-723

08-24 44 20Fax:

sjukvårdochHälso-SoSSocialstyrelsen
och sjukdomarHälsaStockholm106 30

sjukvårdochHälso-08-783 30 00Tfn:
Dödsorsaker08-783 32 52Fax:

Socialtjänst
Individ- och familjeomsorg
Äldre- och handikappomsorg
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Statens institut för Transporter och kommunikationer
kommunikationsanalys SIKA Flygverksamhet
Box 17213104 62 Stockholm Jämvägstransporter
Tfn: 08-506 206 00 Postverksamhet
Fax: 08-21 58 72 Televerksamhet

Motorfordon
Godstransporter på väg
Sjöfart
Persontransporter på väg
Vägtrañkolyckor

Statens invandrarverk SIV Befolkning
Box 6113, 601 70 Norrköping Invandring och asylsökande
Tfn: 011-15 60 00
Fax: 011-10 8155

Statens jordbruksverk SJV Jord- och skogsbruk, fiske
551 82 Jönköping Animalieproduktion
Tfn: 036-15 50 00
Fax: 036-19 05 46

Statens kulturråd Kultur och fritid
Box 7843, 103 98 Stockholm Bibliotek
Tfn: 08-679 72 60 Kulturmiljövård
Fax: 08-611 13 49 Museer

Studieförbund
Statistiska centralbyrån SCB Box
24300, 104 51 Stockholm, tfn 08-783 40

Örebro,00701 89 tfn 019-17 60 00
Arbetsmarknad
Löner nationellt och regionalt
Sysselsättning, nationellt och regionalt
Lönesummor och arbetskostnader
Arbetskrañsundersökningar

Befolkning
Befolkningens storlek och
befolkningstörändringar
Befolkningens sammansättning
Befolkningsframskrivningar
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byggandeochBostäder
lagfarterFastighetspriser och

Fastighetstaxeringar
ochmoderniseringBostadsbyggande,

hyreskostnader
Byggnadskostnader

bosektomikostnaderochIntäkter
hyresuppgiñerochBostads-

faktorprisindexByggnadsprisindex samt
byggnaderför

Lokalbyggande
tjänsterochmedHandel varor

Inrikeshandel
Utrikeshandel

inkomstfordelningochInkomster
iinkomstfördelningochInkomster

hushållssektom

Levnadsförhållanden
integreradeförindikatorerCentrala

Levnadsförhållandenbeskrivningar av
Jämställdhet

Medborgarinflytande
valAllmänna

Partisympatier

naturresurshushållningMiljövård och
Markanvändning
Vattenanvändning
Miljöskyddskostnader

och kalkGödselmedel

Nationalräkenskaper
Nationalräkenskaper
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Näringsverksamhet
Näringslivets struktur

tjänsteproduktionVam- och
Industriproduktionens utveckling
kortperiodiskt
Industrins ochleveranser order
Industrins lager

ochIndustrins kapacitet
kapacitetsutnyttjande
FoU-insatser
Företagsscktoms finanser

resultatFöretagens
Tjänstenäringars kostnaderintäkter och

Priser
Konsumentprisindex
Nettoprisindex
Prisindex och importledi producent
Köpkraftspariteter

Utbildning
Befolkningens utbildning

Forskning
Forskning

Sveriges lantbruksuniversitet SLU Jord- skogsbruk, fiskeoch
83 UmeåTfn: 090-16 00 Riksskogstaxeringar901 58

Turistdelegationen Näringsverksamhet
7087, 103 87 Stockholm InkvarteringBox

Tfn: 08-678 34 00
08-678 04 25Fax:

Överstyrelsen ÖCBlör civil beredskap Näringsverksamhet
Statistik för särskildaBox 473 33, 100 74 Stockholm vamgrupper

Tfn: 08-691 10 00
Fax: 08-744 99 70
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officiellframställerpåtänka närAtt man

statistik

FÖRBEREDELSERALLMÄNNA1

användarbehovenAnalysera
kravorganisationersinternationellaandraochEU:sBeakta

inhämtadärvidochuppgiftslämnandeföreskrifterFastställa om
RRVyttrande från

Upp-FöretagensuppgiftslämnareförföreträdaremedSamråda1.4
m.fl.Landstingsförbundetgiftslämnardelegation,

DatainspektionenfråntillståndInhämta1.5

UNDERSÖKNINGSMÅL

iundersökningsmål termerUtforma av
objekt

redovisningsgrupperochpopulation
variabler
referenstid
modell

måttstatistiska
tillförlitlighetkrav

publiceringsfrekvensochundersöknings-
tidenjämförbarhet över

statistikmedjämförbarhet annan
SNIt.ex.standardergällandeFölja

spridningochpresentationstatistikensförfonnerVälja

PRODUKTIONSMETODER

urvalsstorlekoch bestämmaurvalsmetodVälja3.1
insamlingsmetod t.ex.ochVälja3.2 utprova

intervju
postenkät
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registerdata
kombination intervju/postenkät och registerdataav

3.1 Utforma mätmetod och mätinstrumentutprova
3.2 Välja metoder för estimation och beräkningar osäkerhetav
3.3 Utforma databehandlingssystem

GENOMFÖRANDE

Genomföra provundersökningar och evalveringar
Insamla och bearbeta uppgifter bl.a.
granskning
kodning
samkömingar

Följa föreskrifter offentliggörande officiell statistik bl.a.om av
rörande
offentliggörande i SOS
kvalitetsdeklaration
produktbeskrivningar
planerad publicering

F ramställa publikationer/statistik på ADB-medium

SPRIDNlNG/UTTAG

5.1 Beakta gällande Sekretessregler
5.2 Marknadsföra, sälja och distribuera statistiken till användarna inkl.

gratisdistribution till vissa bibliotek
5.3 Rapportera till EU och andra internationella organisationer
5.4 Leverera data och metadata till databasergemensamma
5.5 Infomiera massmedierna
5.6 Tillhandahålla upplysningstjänster
5.7 Tillhandahålla specialbearbetningar primännaterialav

ARKIVERIN G

arkivera uppkomna handlingar-
lämna material till Riksarkivet-
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Kommittédirektiv

statistikreformenUtvärdering av

1998:17Dir.
1998.12denregeringssammanträde marsvidBeslut

uppdragetSammanfattning av

statistik-utvärderauppgiftmed atttillkallasutredaresärskildEn
EU-medlemskapetsanalyseraocksåingår attuppdragetIreformen.

eventuellatillförslaglämnaochområdestatistikenspåeffekter
statistiken.officiellai denförändringar

Bakgrund

samhälletroll iStatistikens

förut-nödvändigsamhällsförhållanden är enallmännaStatistik om
moderntifungeraskall ettekonomiochdemokratiförsättning att

för attoch presenterasproducerasstatistikenstatligasamhälle. Den
inomanvändsStatistikensamhället.ibehovviktigatillfredställa

internationell,påförändringsarbeteochbeslutsfattandeplanering,
samhälls-specifikainomliksomnivåkommunalochregionalnationell,

spridningbredförkanalviktig avUtbildningsväsendet ärsektorer. en
statistikför hurförståelseallmänförmedlaförockså attstatistik enmen

användas.kan
granskningkritiskförunderlagrollväsentligspelarStatistik somen

förmedlarekanalviktig avMassmedia utgör somsamhället. enav allmän-tilldirektochopinionsgrupperolikatillinformationstatistisk
statistiskadetaljeradeochomfattandebehovharForskningenheten. av

individdata.formioftaunderlag, av
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Bakgrunden till statistikreformen

Under och1960- 1970-talen centraliserades den statliga statistik-
produktionen till Statistiska centralbyrån Statistiken byggdesSCB.
samtidigt inom flera samhällssektorer. bidragande orsak tillEnut
centraliseringen den datatekniken. innebar statistik-Den attvar nya
produktionen kunde effektiviseras ansågs också förutsätta storamen
enheter.

Regeringen beslutade år tillkalla kommitté uppgift1980 medatt en
den statliga statistikens innehåll och framtida inriktning.överatt se

Kommittén föreslog i betänkandet Framtida statlig statistik SOU
1983:74 bl.a. beslutsmodell där departementens fören ny ansvar
statistiken inom det verksamhetsområdet skulle stärkas. Riks-egna
dagen beslutade i enlighet med kommitténs förslag prop. 1984/851100
bil. bet.14, 1984/85 FiUl6, rskr. 1984/852115. Den besluts-nya
modellen gjorde det emellertid införa sektorövergripandesvårt att
statistik och tidsödande för arbetet i Regeringskansliet. Riks-var
revisionsverket kritiserade det vilket statistikenpå styrdes. Ensätt

viktig orsak till styrningen statistiken behövde utvecklasattannan av
förändringen inom den offentliga sektorn med ökat decentraliseratvar

beslutsfattande mål- och resultatstyming.genom
denna bakgrund beslutadeMot regeringen år tillkalla1990 att en

utredare med uppgift hur den statliga statistiken skulle kunnaprövaatt
effektiviseras. ansåg detta skulle kunnaMan uppnåsatt attgenom
statistikens huvudanvändare ñck tydligare beställarroll. Vidareen
ansågs statistiken så långt möjligt borde finansieras direktatt som av
beställarna. Möjligheten helt uppdragsfmansiera SCB verksamhetatt
skulle också prövas.

Utredaren lämnade i maj betänkandet Effektivare statistik-1992
styrning statliga statistikens finansieringDen och samordning SOU-

Utredaren föreslog1992:48. i princip all statlig statistik skulleatt
finansieras med anslag till sektorsmyndigheter eller avgifter.genom
Remissinstansemas synpunkter på utredarens förslag blandade. Devar
flesta välkomnade ökat användarinflytande. Förslaget tillstyrktes iett

utsträckning de myndigheter där statistiken har operativ roll istor av en
verksamheten. Förslaget avvisades däremot i allmänhet de remiss-av
instanser har tydliga sektorövergripande statistikbehov.som
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statistikenoficielladen1992:889Lagen om

utredaresärskildtillkalladecember 1987beslutade iRegeringen att en
statistikområdet.inomregelöversynsamladuppgiftmed göraatt en

statistik-Förenkladbetänkandeti april 1990överlämnadeUtredaren
statistikframställningenstatligadenMed förslag till lagreglering om-

våren 1992beslutade riksdagenbakgrunddenna1990:43. MotSOU
1991/92:bet.1991/92:1l8,statistiken prop.officielladenlag omen

statistik sådanofficiellEnligt lagen1991/92: 316.FiU23, rskr. är
information ochallmänforskning,samhällsplanering,statistik för

före-enligtframställermyndighetraporteringinternationell som en
meddelar.regeringenskrifter som

för statistikenändradeBeslut principerom

förprinciperförändradenovember 1992beslutade iRiksdagen om
statistiken prop.officielladenfinansieringochansvarsfördelning av

innebarBeslutet1992/93:122.rskr.1992/93:FiU7,bet.1992/93:101,
remissutfallet på såförhållande till sätti attkompromiss enen

sektorövergripandeförstatistikmyndighet skulleoberoende ansvara
sektormyndigheter såuppgifter medansamordnandestatistik och vissa

fickstatistik. SCBsektorbundenförskullemöjligtlångt ansvara
ellerflera sektorergriperofficiell statistikför översåledes somansvar

påtagligtdeteller därhuvudanvändareentydigsaknar gagnarensom
förvaltnings-förocksåfickstatistiken. SCBförtroendet för ansvar

statistiken,officielladenbevakningsamordning ochuppgifter såsom av
statistik-samordning,nationellmetodutveckling,grundläggande

information ochstatistiksamarbete,internationelltnomenklaturarbete,
fick vidaredatabaser. SCBcentralavissastatistikservice samt ansvar

befolknings-utveckling,analyserochlångsiktigaför omprognoser
enligtskulleverksamheterarbetsmarknad. Dessaochutbildning

anslagsfinansieras.beslutet
att fickmyndighetersektoransvarigainnebar vidareBeslutet ansvar

skullestatistikområden.sina Dennainomofficiella statistikenför den
Övrigsektormyndighetema.berördavid deanslagfinansieras genom

finansierasbeslutetenligtskulletjänsteroch statistiskastatistik av
beställaren.

decentraliserabeslutattidigareredanhadeRiksdagen att
juli 1992från den 1Skolverkettillskolstatistikenförbeställaransvaret

Livsmedelsekonomiskatilllivsmedelsstatistikenföroch ansvaret
juli 1993.samarbetsnämnden från den 1
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Lagen 1995:606 för oficiell statistikvissa personregisterom

Regeringen beslutade i december tillkalla med1992 utredareatt en
uppdrag utreda frågor integritetsskyddet för uppgifter i denatt om
statliga statistiken. Utredaren lämnade i september delbetänkandet1993
Statistik och integritet, del 1 SOU 1993:83 och i maj 1994 slut-
betänkandet Statistik och integritet, del 2 SOU denna1994:65. Mot
bakgrund beslutade riksdagen i juni 1995 lag vissa personregisterom
för officiell statistik prop. 1994/952200, bet. 1994/95:FiU24, rskr.
1994/95: 368.

Genomförandekommittén

Regeringen beslutade i februari 1993 tillsätta kommitté medatt en
uppgift förbereda ändringar i ansvarsfördelningen för den statligaatt
statistiken. Kommittén, Genomförandekommittén,antog namnetsom
lämnade under 1993 två delrapporter och i januari 1994 sitt slut-

Ändradbetänkande ansvarsfördelning för den statliga statistiken SOU
1994:1.

Statistikreformen träder krafti

Riksdagen ställde sig, i likhet med regeringen, i april 1994 i stort
bakom Genomförandekommitténs förslag till genomförande av en ny
ansvarsfördelning och finansiering delar statistikproduktionenav av
prop. 1993/94: bil.100, bet. 1993/94: FiU15, rskr. 1993/94:269.

juli fördesDen 1 1994 för den officiella statistiken inomansvaret ett
antal avgränsade sektorsområden från Statistiska central-stort över

byrån till femtontal andra statliga myndigheter. statistik-SCB:sett
koncentrerades samtidigt till bl.a. arbetsmarknadsstatistik,ansvar

befolkningsstatistik, ekonomisk statistik, välfärdsstatistik och viss
utbildningsstatistik. Samtidigt fördes sammanlagt miljoner kronor90ca

från SCB:s anslag till de övriga berördaöver myndigheterna vilket
med de miljoner50 kronor tidigare förts försammantaget översom

jordbruks- och skolstatistik innebar anslagsfinansieradeSCB:satt
verksamhet minskade till 50% den dåvarande verksamhetensca av
volym.
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Statistiksamarbetet EUinom

medlemsländernainnebärstatistikområdet ärEU-samarbetet på att
ochstatistikenbefintligadendelarharmonisera attskyldiga storaatt av

fördjupadedettill bl.a.hänvisningmedutveckla statistikenfortlöpande
ställsnärvarandeunionen. Förutvidgningensamarbetet och av

kommandestatistik.ekonomisk Depåomfattande krav
sysselsättning,på bl.a.fokuseringenliksomutvidgningsförhandlingama

förstatistik stödkrav påställaförväntasmiljö och transporter somnya
satsningar.politik ochEU:s gemensamma

medlemsländernatillekonomiskt stödfalli vissaKommissionen ger
finansierar ochländerdessadetstatistikför utveckla äratt sommenny
sammanställerKommissionenstatistik.produktionenför avansvarar

statistiken.publicerar denoch gemensamma
ochområdestatistikensomfattande påmycketregelverkEU:s är
alltframförgällerFörfattningamaförbereds.författningarytterligare

arbetsmarknadsstatistik.ochjordbruksstatistikekonomisk statistik,
statistik-för34DGEU-kommissionen EurostatInom ansvarar

och arbets-kommittéer70-talfinnskommissionenfrågor. Under ett
myndigheterstatistikansvarigaandra ärochdär SCBgrupper

i mångai dagstatistiken skerinomUtvecklingsarbetetrepresenterade.
Finansdepartementetarbetsgrupper. ärochkommittéerfall i dessa

statistikfrågor.förarbetsgruppministerrådetsirepresenterat

landstingochfrån kommuneruppgiftsinsamlingStatens

landstingochkommuneruppgiftsinsamling frånbetänkandet StatensI
aktualitetjämförbarhet ochkvalitet,föreslås bl.a. hur1996:179SOU

och landstingfrån kommunersamlas instatistikförbättras ikan som
remiss-harminskas. Förslagetkanbördauppgiftslämnamasoch hur

Regeringskansliet.inomoch beredsbehandlats

Uppdraget

inneburitstatistikreformenförändringardebakgrundMot stora somav
statistikensochmyndigheterstatistikansvarigaför statistiken,

Även imedlemskapet EUdenna.utvärderadet skälanvändare finns att
analysmotiverarvilketförändringarbetydandemedförthar aven

utvärd-Utifrån dennaområde.statistikenseffekter påmedlemskapets
brister inomeventuellahurföreslåskall utredarenanalysering och

åtgärdas.området kan
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reformen haft de förväntade efekternaHar positiva

Syftet med statistikreforinen styrningen den statligagöraattvar av
statistiken effektivare öka användarnas möjligheter tillattgenom
påverkan. skulleDetta uppnås huvudanvändare utsågs tillattgenom
statistikansvariga myndigheter. officiella statistiken inom visstDen ett
samhällsområde skulle utformas löpande dialog mellansom en
statistikansvariga myndigheter och övriga användare, intressenvars
skulle fångas användarråd.genomupp

Utredaren skall utvärdera syftet med statistikrefonnen harom
uppnåtts. utvärderingen skall det särskilt framgå hur statistikensAv
omfattning, innehåll, kvalitet och relevans förändratshar genom
reformen och inflytandeanvändarnas statistikens innehåll haröverom
utvecklats på det förväntat. Utredaren skall ocksåsätt som var
analysera flexibilitetenhur inom statistiksystemet har påverkats och
möjligheterna tillgodose behovet statistik.att av ny

utgångspunkt för reformen den officiella statistiken skulleEn attvar
bli tillgänglig. Tillgängligheten ansågs kunna upprätthållas och påmer
sikt ökas särskild databasservice vid UtredarenSCB.även genom en
skall utvärdera hur reformen har påverkat statistikens tillgänglighet och
användning användarnas möjlighet överblicka den officiellasamt att
statistiken.

utgångspunkt för reformenEn med beställareatt systemetannan var
och producenter borde leda till ökad konkurrens mellan olika
producenter och ökad på rationalisera och effektiviseraatten press
produktionsprocessen. Utredaren skall därför analysera produktivitets-
utvecklingen för statistikproduktionen vid och andra statistik-SCB
producenter och i vilken utsträckning statistikproduktionen upphandlas
under konkurrens. Utredaren skall vidare undersöka eventuelltom
dubbelarbete vid de statistikansvariga myndigheterna har ökat eller
minskat efter reformen.

Inför reformen bedömdes uppgiftslämnamas börda skulle kunnaatt
minska de statistikansvariga myndigheterna samordnade insam-om
lingen specifika sektorsuppgifter med insamlingen uppgifter förav av
statistik. Utredaren skall utvärdera uppgiftslämnarnas börda harom
minskat denna anledning.av

Ytterligare positiv effekt förväntades reformen atten som av var en
rörlighet bland statistiker skulle öka det statistiska kunnandet istörre

samhället i Utredaren skall därför undersöka reformens effekterstort.
för statistikkompetensens utveckling och spridning i statistiksystemets
olika delar.

Enligt förordningen 1992:1668 den officiella statistiken skallom
individbaserad officiell statistik, inte särskilda skäl talar däremot,när
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könsuppdeladedenutvärderaskallUtredarenkönsuppdelad. omvara
statistikrefonnen.påverkatsharkvalitetochomfattningstatistikens av

ejfekternabefaradehaj de negativareformenHar

farhågorhållolikafrånframfördes attstatistikreformenInför om
bl.a.områden,vissaförsämringar inom attleda tillskullereformen

skullestatistiktillfå tillgångochpåverkamöjligheterallmänhetens att
itill bristerledaskullereformenförVidare fannsförsämras. attoroen

uppgifts-tillochjämförbarhetkvalitet, attobjektivitet och sämre
ökade.bördalämnamas

försvåratharreformenutvärderadärförskallUtredaren om
få tillgångpåverka,allmänhetistatistikanvändareförmöjligheterna att

detdettauppfattningfå ärstatistik.använda Förtill och att omen
statistik-utsträckningi vilkenundersökaintresseexempelvis attav
och i såliknande,ellerprogramrådhar inrättatmyndigheteransvariga

fungerar.hur desammansättning ochfall deras
reformenfickmyndigheterstatistikansvarigaVissa ansvargenom

verksamheten. Dettadenolikapåför statistik rörsätt egnasom
Utredarenriskeras.objektivitetstatistikensmedförakanförhållande att

dettanegativtpåverkatsharstatistikenundersökadärförskall avom
förhållande.

kvalitet harstatistikenshurutvärderaocksåskallUtredaren
påberorförsämringareventuellautsträckningvilkenoch iförändrats

ellermyndighetenstatistikansvarigavid denbristande kompetens
statistikproducenten.

statistik-decentraliseringenutvärderavidareskallUtredaren avom
tidigare,jämförbarlikaintestatistikenmedfört ärhar att somansvaret

tid.statistik långjämföramöjligheterna övervad gällerbl.a. att
påuppgifts-ökabelastningen intefårintentionerreformensEnligt

ochsketthardettautvärderaskallUtredarenlämnama. omom
följdförsämratsdata harinsamladesamutnyttjamöjligheterna att som

myndigheter. Förolika överuppdelat på attstatistikansvaret ärattav
utredarenskalluppgiftslämnamapåbelastningenstuderatiden kunna

skallUtredarenberäknas.kanför dessakostnadernaförslå hurockså
länder.i andrahar gjortsområdetberäkningar pådebl.a. beakta som
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statistikansvarigaDe myndigheternas roller efter reformennya

Statistikrefonnen innebar verksamhetSCB:s delades i delar.att treupp
Myndigheten fick för "sektorövergripande statistik samtidigtansvar som
förvaltningsrollen förstärktes, framför allt samordningen den statligaav
statistiken. tredje uppgiftEn producera statistik på uppdrag.attvar

Utredaren skall utvärdera hur har utförtSCB arbetet inom de olika
delarna verksamheten och studera bl.a. hur SCB:s anslags-av
finansierade statistik har utvecklats jämfört med statistik vars ansvar
har delegerats till andra myndigheter.

frågaEn särskilt intresse hur väl har lyckatsSCB samordnaärav
den officiella statistiken i också statistiken inom denstort men egna
myndigheten. frågaEn hur information och service till andraärarman
statistikansvariga myndigheter har fungerat. Ytterligare fråga hurären
databasservicen har utvecklats.

Utredaren skall vidare granska konsekvenserna föratt ansvaretav
de nämnda verksamheterna ligger inom myndighet.tre samma

Huvuddelen den statistik andra myndigheter förav som ansvarar
produceras efter reformen SCB på uppdrag dessaäven av av
myndigheter. därförDet motiverat utredaren granskar hur SCBär att
fungerar producent andra statistikansvariga myndigheterssom av
officiella statistik. intresseAv bl.a. hur förhandlingar avtal, pris-är om
sättning och offentlighet fungerar utifrån producentens och beställarens
synvinkel.

Genom statistikreforrnen fick 25-tal myndigheter uppgiftett en ny
för officiell statistik inom sektorsområde.att avgränsatettansvara

Utredaren skall granska rollfördelningen mellan ochSCB övriga
statistikansvariga myndigheter och utifrån denna lämna förslag till
eventuella förändringar.

Utredaren skall också bedöma hur de statistikansvariga myndig-nya
heterna har hanterat sina olika roller efter reformen, exempelvis rollen

statistikansvarig myndighet, beställare statistik ochsom som av som
producent i vissa fall.
Vidare skall utredaren de statistikansvariga myndigheternapröva om
har levt till de förväntningar fanns inför reformen. Utifrånupp som
denna prövning skall utredaren lämna förslag till eventuella
förändringar vilka myndigheter skall ha detta och vilkenav som ansvar
statistik dessa myndigheter skall för.som ansvara
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statistikeneffekter påEU-medlemskapets

statistiken.svenskapåverkat denflerahar påMedlemskapet i EU sätt
harmonisering ochpåkravförändratsstatistiken harInnehållet i genom

arbets-jordbruk ochekonomi,områdenafrämststatistik inomny
EU-anpassningenfinansieratdeltillharmarknad. SCB stor genom

medförändringsarbete,ochutvecklings-minskatrationaliseringar,
ambitionssänkningar inomvissaochanslagsmedelsparade genom

inomreglerad EU.intestatistiksådanfrämst ärsom
statistik till vissEU-regleradinneburithar såledesMedlemskapet att

väsentligtdärförstatistik. Detbekostnad ärpådel prioriterats annanav
denvilketoch påutsträckningvilken sättianalyserarutredarenatt

vilkenoch imedlemskapetpåverkatsstatistiken harofficiella av
olikamellanomprioriteringarmedförtharfrån EUomfattning kraven

statistik-förhafthareffekt dettavilkenochstatistikområden
lämna för-analysenutgångspunkt imedskallUtredarenanvändarna.

skall ingå istatistikvilkenförändringareventuellaslag till somav
Förslagen skallstatistiken.officielladen1992:1668förordningen om

i lagenfinnskravoch deanslagsnivånuvarandefrånutgå som
också hän-skallFörslagenstatistiken.officielladen ta1992:889 om

sektor-områdenhandförsta ärinom istatistikbehoventill somsyn
exempelvis befolknings-reglerade inom EU,och inteövergripande

beaktaskallUtredarenvälfárdsfrågor.ochfördelnings-vissafrågor och
myndigheterstatistikansvarigasektorstatistikutvärderingarde somav

gjorts förutvecklingsarbeteövrigt det attoch igenomförthar som
förändrade behov.ochstatistiken till nyaanpassa

möjlig-förutsättningslöstsammanhang prövaskall i dettaUtredaren
med anslags-finansierasi dagstatistikavgiftsfinansieraheterna att som

medel.
antal intressenter,berörområdestatistikensEU-arbetet ett stort

det svenskasamordnarEU-institutioner. SCBoch i olikaSverigebåde i
och arbets-kommittéerEG-kommissionensbedrivs inomarbete som

svenskaberördaförankras hosEU-arbetetföroch attansvarargrupper
ochmyndigheterstatistikansvarigaexempelvissåsomintressenter,

NäringslivetsochkommunförbundetSvenskaorganisationer som
utvärdera SCB:sskallUtredarenregelgranskning.förnämnd sam-

och övrigamellan SCBarbetsfördelningenEU-arbetet ochordning av
skall ocksåUtredarenområde.dettamyndigheter påstatistikansvariga

stånd-för sinagehörfåttSverige haromfattningvilkeniutvärdera
område.statistikensEU-arbetet påipunkter

finans-visatstatistiken hareffekterEU-medlemskapets att
intestatistikensektorövergripandedenstyrningenochieringen av

bud-bl.a.försvårarnuvarandetillfredsställande. Detfungerar systemet
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Regeringen har uppdragitgetarbetet inom Regeringskansliet. åt SCB att
finansiellaförslag till hur regeringensden 1998 lämna1senast mars

förbättras. föreslårmyndighetens verksamhet kan SCBstyrning attav
statistikproduktion delas fleramyndighetens anslag för påupp

bereds i Regeringskansliet inför budget-departement. Förslaget
skall beakta resultatet berednings-propositionen för Utredaren1999. av

till ytterligare förslagarbetet och utifrån detta ställning behovetta av
sektorövergripandekan förbättra styrningen dentill åtgärder som av

statistiken.
EU-medlemskapets effekter den svenskabakgrundMot storaav

också andra medlemsländer harstatistiken det intresseär att veta omav
därför översiktligt undersöka hurliknande situation. Utredaren skallen

medlemskapet ipåverkats i andra länder efter EU.statistiken har
medlemmarstudera eller flera länder varitUtredaren bör t.ex. ett som

eller flera länder liksom Sverige nyligenunder längre tid och ett somen
omfattningskall också studera i vilkenblivit medlemmar. Utredaren

omprioriteringar mellan statistikområden,kraven från har medförtEU
de växande statistikkraven frånhur statistiken och hur EUstyrs

hanteras.

genomförandeArbetets

för berörda statistik-skall samråda medUtredaren representanter
och uppgiftslämnare.användare, statistikproducenter

ochregeringens direktiv till samtliga kommittéerarbetet gällerFör
regionalpolitiska konsekvenserredovisningsärskilda utredare avom

offentliga åtaganden dir. redo-dir. prövning 1994: 23,1992:50, av
konsekvenser dir.jämställdhetspolitiska 1994: 124visning samtav

för brottsligheten och det brottsföre-redovisning konsekvenserav
redovisa vilkadir. 49. Utredaren skallbyggande arbetet 1996: även

uppkommer föreslagna förändringarekonomiska konsekvenser som om
genomförs.

samråda med den arbetsgrupp Regerings-Utredaren skall som
uppgiftinom Finansdepartementet medkansliet inrätta attattavser

statistikenstill ändringar i författningama på område.lämna förslag
Utredningsarbetet skall avslutat den 1999.1senastvara mars

Finansdepartementet
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